รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
(รายงานฉบับสมบูรณ)
(ฉบับปกปดขอมูลที่มีกฎหมายคุมครอง)
ชื่อโครงการ

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

ที่ตั้งโครงการ

ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240

ชื่อเจาของโครงการ

บริษัท ออริจิ้น ลาดพราว จํากัด

ที่อยูเจาของโครงการ เลขที่ 496 หมูที่ 9 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

การมอบอํานาจ
( ) เจาของโครงการไดมอบอํานาจให บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด
เปนผูดําเนินการเสนอรายงานดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ
( ) เจาของโครงการมิไดมีการมอบอํานาจแตอยางใด

มีนาคม 2564
จัดทําโดย
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด

แบบ สผ.6

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
(รายงานฉบับสมบูรณ)
ชื่อโครงการ

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

ที่ตั้งโครงการ

ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240

ชื่อเจาของโครงการ

บริษัท ออริจิ้น ลาดพราว จํากัด

ที่อยูเจาของโครงการ

เลขที่ 496 หมูที่ 9 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

การมอบอํานาจ
( ) เจาของโครงการไดมอบอํานาจให บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด
เปนผูดําเนินการเสนอรายงานดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ
( ) เจาของโครงการมิไดมีการมอบอํานาจแตอยางใด

จัดทําโดย
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด

สารบัญ
เรื่อง

หนา

บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมาของโครงการ
1.2 วัตถุประสงคในการดําเนินการโครงการ
1.3 การประเมินทางเลือกในการดําเนินการ
1.4 เหตุผลและวัตถุประสงคของการจัดทํารายงาน
1.5 ขอบเขตการศึกษา
1.6 ระยะเวลาการกอสราง
1.7 คณะผูจัดทํารายงาน

11
11
11
1 15
1 16
1 17
1 19

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 ที่ตั้ง และการคมนาคมเขาสูโครงการ
2.1.1 ที่ตั้งโครงการ
2.1.2 การคมนาคมบริเวณพื้นที่โครงการ
2.2 ประเภท ขนาด และรูปแบบของโครงการ
2.2.1 ประเภท และขนาดของโครงการ
2.2.2 กิจกรรมการใชสอยประโยชนของโครงการ
2.2.3 ทรัพยสวนกลางของอาคารชุดพักอาศัย
2.3 ลักษณะทางสถาปตยกรรม และภูมิสถาปตย
2.3.1 รูปแบบทางสถาปตยกรรม และการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษพลังงาน
2.3.2 การใชประโยชนที่ดิน และการออกแบบอาคารตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
2.4 ระบบสาธารณูปโภค
2.4.1 ถนน และการจราจรของโครงการ
2.4.2 นํ้าใช
2.4.3 นํ้าเสีย และสิ่งปฏิกูล
2.4.4 ระบบระบายนํ้า
2.4.5 การจัดการขยะ
2.4.6 ระบบไฟฟา
2.4.7 ระบบระบายอากาศ
2.4.8 ระบบปองกันอัคคีภัย
2.4.9 ระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ
2.4.10 พื้นที่นันทนาการ และพื้นที่สีเขียว
2.5 การดําเนินการกอสราง
2.5.1 ขั้นตอนการกอสราง
2.5.2 รายละเอียดเกี่ยวกับคนงานกอสราง
2.5.3 ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย ชวงกอสราง
2.6 การรับเรื่องรองเรียนและการจัดการปญหาและชดเชยเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
2.6.1 การรับเรื่องรองเรียน
2.6.2 การจัดการปญหาและชดเชยเยียวยาผูไดรับผลกระทบ

21
21
22
29
29
2 10
2 29
2 32
2 32
2 35
2 51
2 51
2 57
2 65
2 78
2 85
2 90
2 94
2 96
2 116
2 121
2 136
2 136
2 154
2 156
2 162
2 162
2 172

สารบัญ (1)
เรื่อง

หนา

บทที่ 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน
3.1 ทรัพยากรดานกายภาพ
3.1.1 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิสัณฐาน
3.1.2 ทรัพยากรดิน
3.1.3 สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา
3.1.4 เสียง และแรงสั่นสะเทือน
3.1.5 ธรณีวิทยาและการเกิดแผนดินไหว
3.1.6 ทรัพยากรนํ้า
3.2 ทรัพยากรดานชีวภาพ
3.2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก
3.2.2 ทรัพยากรชีวภาพในนํ้า
3.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
3.3.1 การใชนํ้า
3.3.2 การใชไฟฟา
3.3.3 การกําจัดขยะมูลฝอย
3.3.4 การระบายนํ้า และการปองกันนํ้าทวม
3.3.5 ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมกรุงเทพมหานคร
3.3.6 การคมนาคม
3.3.7 ลักษณะการใชประโยชนที่ดิน
3.3.8 การสื่อสารและโทรคมนาคม
3.4 คุณคาตอคุณภาพชีวิต
3.4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
3.4.2 การศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน
3.4.3 การสาธารณสุข
3.4.4 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
3.4.5 การศึกษา
3.4.6 ศาสนา
3.4.7 ความปลอดภัยสาธารณะ
3.4.8 การปองกันอัคคีภัย
3.4.9 ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ

31
31
32
32
39
3 11
3 12
3 16
3 16
3 16
3 17
3 17
3 20
3 20
3 23
3 27
3 28
3 44
3 52
3 54
3 54
3 105
3 186
3 190
3 193
3 197
3 198
3 199
3 202

บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
4.1 ทรัพยากรดานกายภาพ
4.1.1 สภาพภูมิประเทศ และภูมิสัณฐาน
4.1.2 ดิน และการชะลางพังทลาย
4.1.3 คุณภาพอากาศ
4.1.4 ระดับเสียง
4.1.5 แรงสั่นสะเทือน
4.1.6 ธรณีวิทยาและการเกิดแผนดินไหว
4.1.7 ทรัพยากรนํ้า

44
44
46
4 11
4 50
4 73
4 92
4 93

สารบัญ (2)
เรื่อง
4.2 ทรัพยากรดานชีวภาพ
4.2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก
4.2.2 ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในนํ้า
4.3 คุณคาตอการใชประโยชนของมนุษย
4.3.1 การใชนํ้า
4.3.2 การใชไฟฟา
4.3.3 การจัดการขยะ
4.3.4 การระบายนํ้า และการปองกันนํ้าทวม
4.3.5 ระบบบําบัดนํ้าเสียรวม
4.3.6 การคมนาคม
4.3.7 การใชประโยชนที่ดิน
4.3.8 การสื่อสารและการโทรคมนาคม
4.4 คุณภาพชีวิต
4.4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม
4.4.2 การศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน
4.4.3 การสาธารณสุข
4.4.4 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
4.4.5 การศึกษา
4.4.6 ศาสนา
4.4.7 ความปลอดภัยสาธารณะ
4.4.8 การปองกันอัคคีภัย
4.4.9 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ
4.5 สรุปผลการประเมินผลกระทบ

หนา
4 94
4 94
4 94
4 95
4 95
4 100
4 104
4 114
4 116
4 120
4 135
4 145
4 147
4 147
4 154
4 163
4 173
4 197
4 197
4 198
4 200
4 214
4 243

บทที่ 5 มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
5.1 บทนํา
5.2 มาตรการปองกันและลดผลกระทบตอผลกระทบสิ่งแวดลอม
5.3 การรับเรื่องรองเรียน
5.4 การจัดการปญหาและชดเชยเยียวยาผูไดรับผลกระทบ

51
51
51
5 10

บทที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
6.1 บทนํา
6.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

61
61

สารบัญภาพ
ภาพที่
1.1 1
1.1 1(1)
1.1 1(2)
1.1 1(3)
2.1 1
2.1 2
2.1 3
2.1 4
2.1 4(1)
2.2 1
2.2 1(1)
2.2 2
2.2 2(1)
2.2 2(2)
2.2 2(3)
2.2 2(4)
2.2 2(5)
2.2 2(6)
2.2 2(7)
2.2 2(8)
2.2 2(9)
2.2 2(10)
2.2 2(11)
2.2 2(12)
2.2 2(13)
2.2 2(14)
2.3 1
2.3 2
2.3 3
2.3 4
2.4 1
2.4 1(1)
2.4 1(2)
2.4 1(3)
2.4 2
2.4 3

หนา
ทางเลือกในการดําเนินโครงการ
ทางเลือกในการดําเนินโครงการ
ทางเลือกในการดําเนินโครงการ
ทางเลือกในการดําเนินโครงการ
ตําแหนงที่ตั้งโครงการ และการคมนาคมเขาสูโครงการ
ผังโฉนดที่ดินของโครงการ
สภาพปจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการ
พื้นที่มีอาณาเขตติดตอโดยรอบโครงการ
ผังแสดงแนวลํารางสาธารณะไมมีสภาพ ติดกับพื้นที่โครงการ
ผังบริเวณโครงการ
แบบขยายทางเขา ออก โครงการ
ผังพื้นชั้นใตดิน
ผังพื้นชั้น 1
ผังพื้นชั้นลอย
ผังพื้นชั้นที่ 2A
ผังพื้นชั้นที่ 3A
ผังพื้นชั้นที่ 4
ผังพื้นชั้นที่ 5 22
ผังพื้นชั้นที่ 23
ผังพื้นชั้นดาดฟา
รูปดาน 1 แสดงวัสดุเปลือกอาคาร
รูปดาน 2 แสดงวัสดุเปลือกอาคาร
รูปดาน 3 แสดงวัสดุเปลือกอาคาร
รูปดาน 4 แสดงวัสดุเปลือกอาคาร
รูปตัด A A
รูปตัด B B
ภาพจําลองอาคารโครงการ
ผังแสดงพืน้ ที่ซมึ นํ้าชัน้ ลาง และบอหนวงนํ้า ตามกฏกระทรวงขอ 55 ผังเมืองรวม กทม. พ.ศ. 2556
ระยะถอยรนของอาคารโครงการ
ที่วาง 12 ม. ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) และขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2544
ผังเสนทางจราจร ชั้น 1
ผังเสนทางจราจร ชั้น 1M
ผังเสนทางจราจร ชั้น 2
ผังเสนทางจราจร ชั้น 3
ผังระบบนํ้าใช และถังเก็บนํ้าชั้นใตดิน
แบบรายละเอียดถังเก็บนํ้าใตดิน และดาดฟา

15
16
17
18
23
24
25
26
27
2 12
2 13
2 14
2 15
2 16
2 17
2 18
2 19
2 20
2 21
2 22
2 23
2 24
2 25
2 26
2 27
2 28
2 34
2 37
2 44
2 46
2 53
2 54
2 55
2 56
2 59
2 60

สารบัญภาพ (1)
ภาพที่
2.4 4
2.4 5
2.4 6
2.4 7
2.4 8
2.4 8(1)
2.4 8(2)
2.4 8(3)
2.4 9
2.4 10
2.4 10(1)
2.4 10(2)
2.4 10(3)
2.4 11
2.4 12
2.4 13
2.4 14
2.4 14(1)
2.4 15
2.4 16
2.4 16(1)
2.4 16(2)
2.4 16(3)
2.4 17
2.4 17(1)
2.4 17(2)
2.4 17(3)
2.4 18
2.4 19
2.4 20
2.4 20(1)
2.4 20(2)
2.4 20(3)
2.4 21
2.4 21(1)

หนา
ไดอะแกรมระบบนํ้าใช
ไดอะแกรมระบบนํ้าดับเพลิง
ไดอะแกรมระบบรวบรวมนํ้าเสีย
ขั้นตอนการบําบัดนํ้าเสียรวมของโครงการ
ผังตําแหนงระบบบําบัดนํ้าเสียรวม
รายละเอียดระบบบําบัดนํ้าเสีย 1 (WWTP 1) ขนาด 405 ลบ.ม./วัน
รายละเอียดบอบําบัดมีเทน และกาซแอโรซอล
แบบถังบําบัด/บอสูบ (WWTP 2) ขนาด 1 ลบ.ม./วัน
ผังระบบระบายนํ้าและตําแหนงบอหนวงนํ้า
แบบขยายบอหนวงนํ้าและแบบขยายจุดเชื่อมตอทอระบายนํ้าฝนออกจากโครงการ
HYDRAULIC PROFILE ระบบระบายนํ้า 1
HYDRAULIC PROFILE ระบบระบายนํ้า 2
HYDRAULIC PROFILE ระบบระบายนํ้า 3
เสนทางเขาเก็บขนขยะ
แบบรายละเอียดหองพักขยะ
ตําแหนงหมอแปลงไฟฟาและหองควบคุม/หอง Gen
ระบบหองกันฟาผา ชั้นลางของอาคารโครงการ
ระบบหองกันฟาผา ชั้นหลังคา
ผังระบบระบายอากาศ ชั้นที่ 1
ผังระบบเตือนภัยและ CCTV ชั้น 1
ผังระบบเตือนภัยและ CCTV ชั้น 2
ผังระบบเตือนภัยและ CCTV ชั้น 4
ผังระบบเตือนภัยและ CCTV ชั้น 5 22
ระบบนํ้าดับเพลิง ชั้น 1
ระบบนํ้าดับเพลิง ชั้น 2
ระบบนํ้าดับเพลิง ชั้น 4
ระบบนํ้าดับเพลิง ชั้น 5 22
ตําแหนงจุดรวมพลของโครงการ
ผังแสดงการเขาเผชิญเหตุของรถดับเพลิงและหัวรับนํ้าดับเพลิง
การกําหนดบุคคลากร และเจาหนาที่ในแผนปองกันและระงับอัคคีภัยขณะเกิดเพลิงไหม
ชวงเปดดําเนินการ
แผนปองกันและระงับอัคคีภัย (กอนเกิดเหตุ) ชวงเปดดําเนินการ
แผนปองกันและระงับอัคคีภัย (ขณะเกิดเหตุ) ชวงเปดดําเนินการ
แผนปองกันและระงับอัคคีภัย (หลังเกิดเหตุ) ชวงเปดดําเนินการ
ผังแสดงประเภทพื้นที่สีเขียว ชั้นลาง
ผังแสดงการปลูกไมยืนตน ชั้นลาง

2 61
2 62
2 66
2 67
2 68
2 69
2 70
2 71
2 80
2 81
2 82
2 83
2 84
2 87
2 88
2 91
2 92
2 93
2 95
2 102
2 103
2 104
2 105
2 107
2 108
2 109
2 110
2 113
2 114
2 117
2 118
2 119
2 120
2 123
2 124

สารบัญภาพ (2)
ภาพที่
2.4 21(2)
2.4 21(3)
2.4 21(4)
2.4 21(5)
2.4 21(6)
2.4 21(7)
2.4 21(8)
2.4 21(9)
2.4 21(10)
2.4 21(11)
2.4 21(12)
2.4 21(6)
2.4 21(7)
2.4 21(8)
2.4 21(9)
2.4 21(10)
2.4 21(11)
2.5 1
2.5 2
2.5 2(1)
2.5 3
2.5 3(1)
2.5 4
2.5 4(1)
2.5 4(2)
2.5 4(3)
2.6 1
2.6 1(1)
2.6 1(2)
3.1 1
3.1 2
3.1 3
3.1 4
3.3 1
3.3 2

หนา
ผังแสดงพื้นที่แสดงไมพุม ไมคลุมดิน ชั้นลาง
รูปตัด A, รูปตัด B พื้นที่สีเขียว ชั้นลาง
รูปตัดพื้นที่สีเขียว บริเวณจุดจอดรถรับสง
ผังแสดงประเภทพื้นที่สีเขียว ชั้นสระวายนํ้า
ผังแสดงการปลูกไมยืนตน ชั้นสระวายนํ้า
ผังแสดงพื้นที่ไมพุมไมคลุมดินชั้นสระวายนํ้า
รูปตัด C พื้นที่สีเขียว ชั้นที่ 4 ชั้นสระวายนํ้า
ผังแสดงประเภทพื้นที่สีเขียว ชั้นดาดฟา
ผังแสดงการปลูกไมยืนตน ชั้นดาดฟา
ผังแสดงพื้นที่ไมพุมไมคลุมดินชั้นดาดฟา
รูปตัด E พื้นที่สีเขียว ชั้นดาดฟา
ผังแสดงพื้นที่ไมพุม ไมคลุมดิน ชั้นที่ 4 ชั้นสระวายนํ้า
รูปตัด C พื้นที่สีเขียว ชั้นที่ 4 ชั้นสระวายนํ้า
ผังแสดงประเภทพื้นที่สีเขียว ชั้นดาดฟา
ผังพื้นที่สีเขียวยั่งยืน ชั้นดาดฟา
ผังแสดงพื้นที่ไมพุม ไมคลุมดิน ชั้นดาดฟา
รูปตัด E พื้นที่สีเขียว ชั้นดาดฟา
ผังเสาเข็ม และฐานราก
ผังระบบปองกันดินพัง
ขั้นตอนการทํางานระบบปองกันดินพัง
ผังบริเวณชวงกอสรางโครงการ
ผังบริเวณแสดงทางเขา ออกของโครงการ
การกําหนดบุคคลากร และเจาหนาที่ในแผนปองกันและระงับอัคคีภัยขณะเกิดเพลิงไหม
ชวงกอสราง
แผนปองกันและระงับอัคคีภัย (กอนเกิดเหตุ) ชวงกอสราง
แผนปองกันและระงับอัคคีภัย (ขณะเกิดเหตุ) ชวงกอสราง
แผนปองกันและระงับอัคคีภัย (หลังเกิดเหตุ) ชวงกอสราง
ขั้นตอนการดําเนินการรับเรื่องรองเรียน ชวงกอนกอสราง (รื้อถอนลานคอนกรีต)
ขั้นตอนการดําเนินการรับเรื่องรองเรียน ชวงกอนกอสราง และชวงกอสรางโครงการ
ขั้นตอนการดําเนินการรับเรื่องรองเรียน ชวงเปดดําเนินการ
ผังลมของสถานีตรวจอากาศกรุงเทพมหานคร คาบ 10 ป (พ.ศ. 2553 2562)
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและระดับเสียงบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ
แผนที่ภัยพิบัติแผนดินไหวของประเทศไทย พ.ศ.2558
แหลงนํ้าสาธารณะบริเวณใกลเคียงโครงการ
แนวทอระบายนํ้าสาธารณะบนถนนลาดพราว ดานหนาโครงการ
โครงขายระบบระบายนํ้าโดยรอบโครงการ

2 125
2 126
2 127
2 128
2 129
2 130
2 131
2 132
2 133
2 134
2 135
2 121
2 122
2 123
2 124
2 125
2 126
2 137
2 141
2 142
2 147
2 148
2 158
2 159
2 160
2 161
2 163
2 164
2 165
36
38
3 13
3 15
3 26
3 29

สารบัญภาพ (3)
ภาพที่
3.3 3
3.3 3(1)
3.3 4
3.3 5
3.3 6
3.4 1
3.4 1(1)
3.4 2
3.4 3
3.4 4
3.4 5
3.4 6
3.4 7
3.4 8
3.4 9
3.4 10
3.4 11
3.4 12
4.1 1
4.1 1(1)
4.1 1(2)
4.1 1(3)
4.1 1(4)
4.1 2
4.1 3
4.1 3(1)
4.3 1
4.4 1
4.4 2
4.4 2(1)
4.4 2(2)

หนา
เสนทางคมนาคมที่เกี่ยวของกับโครงการ
3 30
การเขา ออกโครงการและจุดกลับรถ
3 31
โครงขายรถไฟฟาสายสีเหลือง และจุดขึ้น ลงสถานีบางกะป
3 43
การใชประโยชนที่ดิน และตําแหนงพื้นที่ออนไหว จากการแปลภาพถายทางอากาศดวยสายตา 3 45
ในระยะ 1,000 เมตร
ที่ตั้งโครงการตามขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
3 51
ประชากรทะเบียนราษฎรในเขตบางกะป ตั้งแตป พ.ศ.2553 พ.ศ.2562
3 66
จํานวนบานในเขตบางกะป ตั้งแตป พ.ศ.2553 พ.ศ.2562
3 67
ประชากรทะเบียนราษฎร เขตบางกะป ป พ.ศ. 2553 2562
3 73
สมการคาดการณประชากรแฝงยอนหลัง เขตบางกะป ป พ.ศ. 2543 2562
3 76
การศึกษาแนวโนวประชากรแฝงในอนาคต เขตบางกะป
3 78
การคาดการณแนวโนมประชากรในเขตบางกะป ป พ.ศ. 2563 – 2577
3 79
จํานวนหลังคาเรือนในระยะ 1,000 เมตร จากพื้นที่โครงการ
3 83
การสํารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม การมีสวนรวมของประชาชน : กลุมที่ 1.1 พื้นที่ติดโครงการ 3 93
การสํารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม และการมีสวนรวมของประชาชน : กลุมที่ 1.2
3 95
ระยะ 100 เมตร รอบโครงการ
การสํารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม และการมีสวนรวมของประชาชน : กลุมที่ 2 ในระยะ
3 99
มากกวา 100 1,000 เมตร
การสํารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม และการมีสวนรวมของประชาชน : กลุมที่ 3,4 และ 5
3 101
พื้นที่ออนไหว หนวยงานราชการ และผูนําชุมชน ในระยะ 1,000 เมตร
แสดงตําแหนงที่ตั้งของสถานีดับเพลิงหัวหมากและเสนทางเขาอํานวยการดับเพลิง
3 200
ตําแหนงหัวจายนํ้าดับเพลิงของการประปานครหลวง
3 201
ผังบริเวณ ระยะหางจากพื้นที่รื้อถอนอาคารเดิม และพื้นคอนกรีตเดิมกับอาคารขางเคียง
4 55
ผังบริเวณ ระยะหางอาคารโครงการ ชวงกอสราง และระยะรื้อถอนอาคารสํานักงานขาย
4 56
กับอาคารขางเคียง
ระยะหางระหวางอาคารโครงการกับอาคารขางเคียง ชวงขึ้นโครงสราง
4 57
ระยะหางระหวางอาคารโครงการกับอาคารขางเคียง ชวงขึ้นโครงสราง
4 58
การติดตั้งผนังกันเสียงแบบเคลื่อนที่ปดลอมแหลงกําเนิดเสียง ชวงขึ้นโครงสราง และตกแตง
4 59
คา STC ของวัสดุตางๆ
4 65
ผังแสดงระยะหาง ชวงรื้อถอนอาคารเดิม และพื้นคอนกรีตเดิม กับอาคารขางเคียง
4 83
ผังบริเวณแสดงระยะหาง ชวงกอสราง และชวงรื้อถอนอาคารสํานักงานขาย กับอาคารขางเคียง 4 84
บริเวณที่อาจมีการบดบังสัญญาณโทรทัศน
4 146
ตําแหนงที่ตั้งของสถานพยาบาลใกลเคียงโครงการ
4 171
ตัวอยางมาตรการพื้นที่กอสราง และตัวอยางอุปกรณปองกันสวนบุคคล
4 176
ตัวอยางมาตรการพื้นที่กอสราง
4 177
ตัวอยางมาตรการพื้นที่กอสราง
4 178

สารบัญภาพ (4)
ภาพที่
4.4 3
4.4 3(1)
4.4 3(2)
4.4 3(3)
4.4 3(4)
4.4 4
4.4 4(1)
4.4 5
4.4 5(1)
4.4 5(2)
5.3 1
5.3 1(1)
5.3 1(2)
6.2 1

หนา
ภาพกอนและหลังมีโครงการ มุมมองที่ 1
4 216
ภาพกอนและหลังมีโครงการ มุมมองที่ 2
4 217
ภาพกอนและหลังมีโครงการ มุมมองที่ 3
4 218
ภาพกอนและหลังมีโครงการ มุมมองที่ 4
4 219
ภาพกอนและหลังมีโครงการ จากวัดจันทรวงศาราม มุมมองที่ 1
4 220
ภาพตัวอยางจําลองการบดบังทิศทางลม ที่ 6.00 ม. เดือนกุมภาพันธ พฤษภาคม
4 228
ภาพตัวอยางจําลองการบดบังทิศทางลม ที่ 20.00 ม. เดือนกุมภาพันธ พฤษภาคม
4 229
การบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการ ฤดูฝน
4 239
การบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการ ฤดูหนาว
4 240
การบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการ ฤดูรอน
4 241
ขั้นตอนการดําเนินการรับเรื่องรองเรียน และการแกไขปญหาและชดเชยเยียวยา ชวงกอนกอสราง 5 14
(รื้อถอนลานคอนกรีต)
ขั้นตอนการดําเนินการรับเรื่องรองเรียน และการแกไขปญหาและชดเชยเยียวยา ชวงกอสราง 5 15
ขั้นตอนการดําเนินการรับเรื่องรองเรียน และการแกไขปญหาและชดเชยเยียวยา ชวงเปดดําเนินการ 5 16
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และแรงสั่นสะเทือน ชวงกอสราง
6 27

สารบัญตาราง
ตารางที่
1.1 1
1.5 1
1.6 1
2.2 1
2.4 1
2.4 2
2.4 3
2.4 4
2.4 5
2.5 1
3.1 1
3.1 2
3.1 3
3.1 4
3.1 5
3.2 1
3.2 2
3.3 1
3.3 2
3.3 2(1)
3.3 2(2)
3.3 2(3)
3.3 3
3.3 3(1)
3.3 4
3.3 4(1)
3.3 5
3.4 1

หนา
การประเมินทางเลือกในการพัฒนาโครงการ และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
1 11
สรุประยะเวลาการศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ
1 17
อาคารชุด ดิ ออริจน ลาดพราว 111
ระยะเวลาการกอสรางของโครงการ อาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111
1 18
ขนาดพื้นที่ใชสอย และกิจกรรมการใชสอยประโยชนโครงการ อาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 2 10
ปริมาณการใชนํ้าของโครงการ
2 57
ประเภทและปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากโครงการ
2 85
การออกแบบระบบปองกันและเตือนเพลิงไหมใหสอดคลองกับกฏกระทรวงและขอบัญญัติ
2 97
กรุงเทพ
การเปรียบเทียบขนาดพื้นที่สีเขียวของโครงการตามเกณฑที่เกี่ยวของ
2 121
รายละเอียดการจัดพื้นที่สีเขียวของโครงการ
2 122
ปริมาณขยะจากการรื้อถอนอาคารเดิม และพื้นคอนกรีตเดิมในพืน้ ที่โครงการ
2 145
สถิติภูมิอากาศคาบ 10 ป (ป พ.ศ.2553 2562) ณ สถานีตรวจวัดอากาศกรุงเทพมหานคร
35
วิธีการเก็บตัวอยาง วิธีวิเคราะห และมาตรฐานวิธีวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม
37
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณพื้นที่โครงการ ในระหวางวันที่
39
30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2563
ระดับความดังของเสียงโดยทั่วไปจําแนกตามแหลงหรือสถานที่ที่มีเสียงดัง
3 10
ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ ในวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2563
3 11
เกณฑคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพที่บงชี้สภาพการปนเปอนในแหลงนํ้า
3 17
เกณฑคาดัชนีความมากชนิดพันธุ
3 17
รายละเอียดพื้นที่ปดลอมเพื่อปองกันนํ้าทวมของสํานักการระบายนํ้า
3 24
ปริมาณการจราจรของถนนลาดพราว (ขาออกไปยังทิศตะวันออก) ในวันธรรมดา
3 35
ปริมาณการจราจรของถนนลาดพราว (ขาออกไปยังทิศตะวันออก) ในวันหยุดราชการ
3 35
ปริมาณการจราจรของถนนลาดพราว (ขาเขาไปยังทิศตะวันตก) ในวันธรรมดา
3 36
ปริมาณการจราจรของถนนลาดพราว (ขาเขาไปยังทิศตะวันตก) ในวันหยุดราชการ
3 36
อัตราการไหลของรถยนตถนนลาดพราว (ขาออก ไปยังทิศตะวันออก)
3 39
ในวันธรรมดาและวันหยุดราชการ
ความหนาแนนและระดับการใหบริการของถนนลาดพราว (ขาออก ไปยังทิศตะวันออก)
3 39
ในวันธรรมดาและวันหยุดราชการ
อัตราการไหลของรถยนตถนนลาดพราว (ขาเขา ไปยังทิศตะวันตก)
3 40
ในวันธรรมดาและวันหยุดราชการ
ความหนาแนนและระดับการใหบริการของถนนลาดพราว (ขาเขา ไปยังทิศตะวันตก)
3 40
ในวันธรรมดาและวันหยุดราชการ
ความสอดคลองของโครงการกับกฎกระทรวงบังคับใชผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 3 47
ขอมูลจํานวนประชากรทะเบียนราษฎรและบานในเขตบางกะป ยอนหลัง 10 ป
3 65
(พ.ศ.2553–พ.ศ.2562)

สารบัญตาราง (1)
ตารางที่
3.4 2
3.4 3
3.4 4
3.4 5
3.4 6
3.4 7
3.4 8
3.4 9
3.4 10
3.4 11
3.4 12
3.4 13
3.4 14
3.4 15
3.4 16
3.4 17
3.4 18
3.4 19
3.4 20
3.4 21
3.4 22
3.4 23
3.4 24
3.4 25

หนา
ขอดี ขอเสีย และขอพิจารณาในการเลือกใชสมการคาดการณประชากรทะเบียนราษฎรเขตบางกะป
ขอมูลประชากรแฝงเขตบางกะป ป พ.ศ.2543 2562
การคาดการณประชากรแฝงในเขตบางกะปยอนหลัง ป พ.ศ.2543 2562
แสดงการคาดการณแนวโนมประชากรในเขตบางกะป ป พ.ศ. 2563 2577
วิธีการศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในแตละกลุม
การกําหนดจํานวนตัวอยางตามเปาหมายหลักในการสํารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม
สรุปสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรอบโครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111
ในระยะ 1,000 เมตร
สภาพปญหาดานระบบสาธารณูปโภคและสภาพปจจุบันกอนมีโครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น
ลาดพราว 111 กลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ในระยะ 1,000 เมตร
ขั้นตอนการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน
สรุปการดําเนินงานตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน
ขอหวงกังวลและความคิดเห็นจากการสัมภาษณรายบุคคล กลุมที่ 1.1 พื้นที่ติดโครงการ
สรุปความคิดเห็นผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการพัฒนา โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น
ลาดพราว 111 กลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ในระยะ 1,000 เมตร ชวงกอสรางและรื้อถอน
สรุปความคิดเห็นผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการพัฒนา โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น
ลาดพราว 111 กลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ในระยะ 1,000 เมตร ชวงเปดดําเนินการ
สรุปขอหวงกังวล แนวทางลดผลกระทบ และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมตอ
กลุมเปาหมายหลัก ระยะ 1,000 เมตร โดยรอบโครงการ
ขอหวงกังวลและความคิดเห็นของกลุมพื้นที่ออนไหว ระยะ 1,000 เมตร ครั้งที่ 1
ขอหวงกังวลและความคิดเห็นของกลุมที่ 4 หนวยงานราชการ ครั้งที่ 1
ขอหวงกังวลและความคิดเห็นของกลุมที่ 5 ผูนําชุมชน ครั้งที่ 1
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ชวงกอสราง ที่ไดปรับปรุง
เพิ่มเติมตามขอเสนอแนะของประชาชนในระยะ 1,000 เมตรจากขอบเขตโครงการ ครั้งที่ 2
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ชวงเปดดําเนินการ ที่ไดปรับปรุง
เพิ่มเติมตามขอเสนอแนะของประชาชนในระยะ 1,000 เมตรจากขอบเขตโครงการ ครั้งที่ 2
ขอมูลจํานวนเตียงและบุคลากรทางการแพทย ตอจํานวนประชากร เขตบางกะป
สถิติสาเหตุการปวย 3 อันดับแรก ของผูปวยนอก ณ ศูนยบริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก
พ.ศ. 2558 2562
อัตราผูปวยนอกตามกลุมสาเหตุ 21 กลุมโรค (ป พ.ศ. 2558 2562) ศูนยบริการ
สาธารณสุข 35 หัวหมาก
สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน จําแนกตามความรายแรง
และสาเหตุอันตราย กรุงเทพมหานคร ป 2561
สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน จําแนกตามความรายแรง
และสาเหตุอันตราย เขตพื้นที่ 8 ป 2561

3 71
3 75
3 77
3 80
3 84
3 87
3 90
3 92
3 109
3 113
3 123
3 129
3 130
3 142
3 148
3 151
3 153
3 162
3 176
3 187
3 188
3 189
3 191
3 192

สารบัญตาราง (2)
ตารางที่
4.1 1
4.1 2
4.1 3
4.1 4
4.1 5
4.1 6
4.1 7
4.1 8
4.1 9
4.1 10
4.1 11
4.1 12
4.1 13
4.1 14
4.1 15
4.1 16
4.1 17
4.1 18
4.1 19
4.1 20
4.1 21
4.1 22
4.1 23
4.1 24
4.1 25
4.1 26
4.1 27
4.1 28
4.1 29
4.1 30
4.1 31

หนา
คาเฉลี่ยในแตละเดือนของความสูงของระดับการคลุกเคลากันของอากาศ Mixing Height (เมตร) 4 13
สถานีตรวจวัดอากาศกรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ.2557
ความเขมขนของฝุนละอองจากการรื้อถอนพื้นคอนกรีต
4 13
ความเขมขนของฝุนละอองจากการกอสรางโครงการ
4 16
คาตัวคูณการระบายมลพิษสําหรับรถยนตเครื่องยนตดีเซลภายในโครงการ
4 18
คาความเขมขนของสารมลพิษจากรถบรรทุกทีใ่ ชในชวงรื้อถอนพืน้ ลานคอนกรีต
4 19
คาความเขมขนของสารมลพิษจากรถบรรทุกที่ใชในชวงกอสราง
4 21
คา Emission Factors (กิโลกรัม/1,000 ลิตร นํ้ามันเชื้อเพลิง) ของเครื่องจักร และอุปกรณ
4 23
เครื่องจักรกล และอุปกรณทํางานดวยเครื่องยนตดีเซลที่ใชสําหรับงานรื้อถอน
4 23
ความเขมขนของมลสารทางอากาศจากการทํางานของเครือ่ งจักรกลทีใ่ ชในชวงรือ้ ถอน
4 24
เครื่องจักรกลและอุปกรณทํางานดวยเครื่องยนตดีเซลที่ใชในงานกอสราง
4 25
ความเขมขนของมลสารทางอากาศจากการทํางานของเครื่องจักรกลที่ใชในชวงกอสราง
4 26
สรุปมลพิษทางอากาศที่คาดวาจะเกิดขึ้น ชวงรื้อถอนพื้นลานคอนกรีตเดิม
4 27
สรุปมลพิษทางอากาศที่คาดวาจะเกิดขึ้น ชวงกอสราง
4 28
เกณฑการพิจารณาขนาดการแพรกระจายของฝุนที่เกิดขึ้นตามลักษณะกิจกรรมงานแตละประเภท 4 29
การประเมินความออนไหวจากการตกสะสมฝุนละอองแยกตามระยะหางระหวางผูรับฝุน
4 32
จากแหลงกําเนิดฝุน
ผลการประเมินระดับความออนไหวจากผลกระทบของการสะสมฝุนซึ่งทําใหเกิดความ
4 32
เดือดรอนรําคาญ
ตัวคูณการระบายมลพิษไอเสียรถยนต สําหรับรถยนตนั่งสวนบุคคลเครื่องยนตเบนซิน
4 42
ความเขมขนของมลสารที่เกิดขึ้นจากรถยนตเมื่อเปดดําเนินการ
4 43
การประเมินคาความเขมขนของมลสารที่เกิดจากรถยนตของโครงการ
4 44
ปริมาณการดูดซับคารบอนไดออกไซดของพื้นที่สีเขียวในโครงการ
4 47
ระดับเสียงจากการรื้อถอนอาคารเดิม และพืน้ คอนกรีตเดิม กรณีไมมีกําแพงกันเสียง
4 60
ความสามารถลดระดับเสียงที่ทะลุผาน (Transmission Loss) ของวัสดุตางๆ
4 61
ระดับเสียงรวมตอพื้นที่ขางเคียง ชวงรือ้ ถอนอาคารเดิม และพืน้ คอนกรีตเดิม เมือ่ ติดตั้งกําแพงกันเสียง 4 62
ระดับเสียงรวมตอพื้นที่ขางเคียงชวงกอสราง เมือ่ ไมมีกําแพงกันเสียง
4 63
ระดับเสียงรวมตอพื้นที่ขางเคียงชวงกอสราง เมื่อติดตั้งกําแพงกันเสียง
4 67
ระดับเสียงรวมตอพื้นที่ขางเคียงชวงรื้อถอนสํานักงานขาย เมื่อไมมีกําแพงกันเสียง
4 68
ระดับเสียงรวมตอพื้นที่ขางเคียงชวงรื้อถอนสํานักงานขาย เมื่อติดตั้งกําแพงกันเสียง
4 69
ระดับของแรงสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการกอสรางประเภทตางๆ
4 73
ประเภทของอาคาร ตามมาตรฐานความสั่นสะเทือน เพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร
4 76
มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร
4 77
แสดงคามาตรฐานความเร็วอนุภาคสูงสุดที่ยอมไดจากการกอสรางทีใ่ ชในการเปรียบเทียบ
4 78
ผลกระทบตออาคารขางเคียง

สารบัญตาราง (3)
ตารางที่
4.1 32
4.1 33
4.1 34
4.1 35
4.1 36
4.1 37
4.1 38
4.3 1
4.3 2
4.3 3
4.3 4
4.3 5
4.3 6
4.3 7
4.3 8
4.4 1
4.4 2
4.4 3
4.4 4
4.4 5
4.4 6
4.4 7
4.4 8

หนา
คาความสัมพันธระหวางความเร็วอนุภาคสูงสุด และระยะหางทีจ่ ะมีผลตอมนุษยและความเสียหาย
ตอโครงสรางอาคาร
คาระดับแรงสัน่ สะเทือนทีเ่ กิดจากการรือ้ ถอนพืน้ คอนกรีตเดิมในโครงการ โดยใช Hydraulic Breaker
Power Pack ทีร่ ะยะจากแนวเขตโครงการถึงระยะจากแนวเขตเขามา 6 เมตร
คาระดับแรงสัน่ สะเทือนทีเ่ กิดจากการรือ้ ถอนพืน้ คอนกรีตเดิมในโครงการ โดยใช Hoe Ram
รือ้ ถอนทีร่ ะยะจากแนวเขตโครงการเขามา 6 เมตร
คาระดับแรงสัน่ สะเทือนทีเ่ กิดจากรถบรรทุก วิง่ ทีร่ ะยะหางจากแนวเขตโครงการเขามา 6 เมตร
ในชวงรือ้ ถอนพืน้ คอนกรีตเดิม
ระดับแรงสัน่ สะเทือนทีเ่ กิดจากการรือ้ ถอนและกอสรางโครงการตอพืน้ ทีข่ างเคียง
แรงสั่นสะเทือนจากการรื้อถอนพื้นสํานักงานขาย ดวย Hydraulic Breaker Power Pack
แรงสั่นสะเทือนจากการรื้อถอนพื้นสํานักงานขาย ดวย Hoe Ram และจากการวิ่งของรถบรรทุก
ปริมาณขยะจากการรื้อถอนอาคารเดิม และพื้นคอนกรีตเดิมในพื้นที่โครงการ
ปริมาณขยะชวงเปดดําเนินการ
อัตราการไหล ความหนาแนน และระดับการใหบริการของรถยนตบนถนน
ที่เกี่ยวของกับโครงการ ของวันธรรมดา (ชวงกอสราง)
ระดับการบริการ (LOS) ของถนนลาดพราว ในป พ.ศ. 2566 วันธรรมดา และวันหยุดราชการ
กรณีไมมีโครงการ
ปริมาณรถยนตทีเ่ ขา ออก และรถสะสมของอาคารตัวอยาง (โครงการอาคารชุด Aspire Ladprao 113)
ในวันศุกรที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ.2563
ระดับการบริการ (LOS) ของถนนลาดพราว ในป พ.ศ. 2566 วันธรรมดา และวันหยุดราชการ
กรณีมีโครงการ
สรุปผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอพื้นที่ออนไหวในรัศมี 1000 เมตร
รอบโครงการ ชวงกอสราง
สรุปผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอพื้นที่ออนไหวในรัศมี 1000 เมตร
รอบโครงการ ชวงเปดดําเนินการ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม ที่อาจจะเกิดจากโครงการ ชวงกอสราง
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม ที่อาจจะเกิดจากโครงการ ชวงเปดดําเนินการ
ขอมูลจํานวนเตียงและบุคลากรทางการแพทย ตอจํานวนประชากร เขตบางกะป
มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมใหลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางาน
ในแตละวัน
ระดับเสียง (dB(A)) และเวลาที่ยอมใหรับเสียงดังตอเนื่องได (ชั่วโมง/วัน) ของคนงาน
ไดรับจากกิจกรรมการทํางานในแตละชวงตามระยะทาง กรณีไมมีอุปกรณปองกันเสียง
ระดับเสียงที่คนงานไดรับจากกิจกรรมการทํางานในแตละชวงตามระยะทาง
กรณีมีอุปกรณปองกันเสียง
อัตราความเร็วลมและระดับการรับรู ตามมาตราโบฟอรด
ระดับความรูสึกเย็นที่ความเร็วลมตางๆ

4 79
4 81
4 82
4 85
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4 104
4 110
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4 225

สารบัญตาราง (4)
ตารางที่
4.4 9

4.4 10

4.5 1
1
2
3
4
5
6
7

หนา
เปรียบเทียบความเร็วลมเฉลี่ยในคาบ 10 ป ตามทิศทางของกระแสลมหลัก 5 ทิศ
4 227
ที่ระดับความสูง 6 เมตร จากระดับพื้นดิน กอนและหลังพัฒนาโครงการ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ระดับอัตราความเร็วลมและระดับการรับรูตามมาตราโบฟอรด
เปรียบเทียบความเร็วลมเฉลี่ยในคาบ 10 ป ตามทิศทางของกระแสลมหลัก 5 ทิศ
4 231
ที่ระดับความสูง 20 เมตร จากระดับพื้นดิน กอนและหลังพัฒนาโครงการ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ระดับอัตราความเร็วลมและระดับการรับรูตามมาตราโบฟอรด
สรุปผลกระทบตอทรัพยากร/สิง่ แวดลอม โครงการอาคารชุด ดิ ออริจน้ิ ลาดพราว 111
4 244
ของบริษัท ออริจิ้น ลาดพราว จํากัด
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (มาตรการทั่วไป)
5 17
รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกัน
5 19
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ชวงรื้อถอน
รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกัน
5 25
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ชวงกอสราง
รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกัน
5 72
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ชวงเปดดําเนินการ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ชวงรื้อถอน
62
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ชวงกอสราง
64
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ชวงเปดดําเนินการ
6 17

สารบัญภาคผนวก
เรื่อง

หนา

ภาคผนวกที่ 1 เอกสารราชการ
สําเนาโฉนดที่ดินหนังสือรับรอง และใบจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท
สําเนาโฉนดที่ดิน

ผ11
ผ 1 13

หนังสือ อนุญาตกอสรางอาคาร สํานักงานขาย

ผ 1 18

ขอหนังสือยืนยันการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ดูดกากไขมัน และใหบริการเก็บขนกากไขมัน ผ 1 20
หนังสือรับรองพื้นที่การจายกระแสไฟฟา
ผ 1 23
หนังสือรับรองการใหบริการจายนํ้าประปา
หนังสือตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

ผ 1 25
ผ 1 29

หนังสือรับการเชื่อมทางเขา ออก
หนังสือ ตรวจสอบความกวางถนนพรอมเขตทางถนนลาดพราว

ผ 1 44
ผ 1 46

หนังสือรับรองการอนุญาตใหเชื่อมทอระบายนํ้า
การออกหนังสือรับรองพื้นที่บริการบําบัดนํ้าเสีย จากสํานักการระบายนํ้า

ผ 1 48
ผ 1 50

การออกหนังสือรับรองการอนุญาตใหสงมูลฝอยวัสดุกอสรางจากกิจกรรมการรื้อถอนและกอสราง

ผ 1 52

หนังสือตรวจสอบทีด่ นิ โครงการภายใตพระราชบัญญัตจิ ัดสรรทีด่ นิ

ผ 1 61

หนังสือตรวจสอบความกวางลําลางสาธารณประโยชน ดานทิศเหนือของโครงการ
หนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลสถิตนิ ํ้าทวมภายในชวง 5 ป (พ.ศ. 2558 2562) บริเวณพืน้ ที่โครงการ
หนังสือตรวจสอบโบราณสถานบริเวณใกลเคียงพืน้ ทีโ่ ครงการ

ผ 1 63
ผ 1 67
ผ 1 70

แจงเตรียมความพรอมในการเขาชวยเหลือและอพยพผูประสบภัยบนชั้นพื้นที่หนีไฟทางอากาศ
ขอความอนุเคราะหในการออกหนังสือรับรองการใหบริการดับเพลิง
แจงเตรียมความพรอมดานการสาธารณสุข
แจงเตรียมความพรอมดานการรักษาความปลอดภัย
หนังสือยินยอมใหใชสถานที่เปนแหลงรองรับดินขุด และเบนโทไนต

ผ 1 75
ผ 1 76
ผ 1 78
ผ 1 79
ผ 1 80

ภาคผนวกที่ 2 รายการคํานวณประกอบ การออกแบบดานสถาปตยกรรม และวิศวกรรม
รายการคํานวณระบบนํ้าประปา
รายการคํานวณระบบปองกันอัคคีภัย

ผ21
ผ26

รายการคํานวณระบบบําบัดนํ้าเสีย
รายการคํานวณปริมาณขยะ

ผ29
ผ 2 23

รายการคํานวณหาพื้นที่ในการบําบัดกลิ่นจากหองพักขยะเปยก
รายการคํานวณปริมาตรนํ้าฝน
รายการคํานวณระบบไฟฟา
รายการคํานวณระบบลิฟตดับเพลิง
รายการคํานวณการระบายคนออกจากอาคารในกรณีเกิดไฟไหมโดยใชบันไดหนีไฟ

ผ 2 24
ผ 2 26
ผ 2 29
ผ 2 39
ผ 2 42

สารบัญภาคผนวก (1)
เรื่อง

หนา
รายการคํานวณระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
รายการคํานวณ OTTV , RTTV

ผ 2 44
ผ 2 54

รายการคํานวณโครงสรางรับแรงแผนดินไหว

ผ 2 65

รายการคํานวณโครงสรางรองรับนํ้าหนักของพื้น

ผ 2 77

รายการคํานวณปริมาณการใชสารเบนโทไนต

ผ 2 86

ขอมูลความปลอดภัยสารเบนโทไนต
ขอมูลความปลอดภัยวัสดุตกแตงอาคาร

ผ 2 88
ผ 2 95

ขอมูลความปลอดภัยสีอาคารภายนอก

ผ 2 99

ภาคผนวกที่ 3 รายการคํานวณประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายการคํานวณชวงกอสราง ภายในพื้นที่กอสราง
รายงานผลการศึกษาขยะจากกิจกรรมการกอสรางอาคารสูง
รายการคํานวณชวงกอสราง ภายในบานพักคนงานกอสราง

ผ31
ผ32
ผ38

รายการคํานวณแรงดันทอนํ้าประปา

ผ39

แบบตรวจสอบสวนประกอบและอุปกรณของปนจั่นชนิดอยูกับที่ (แบบ คป.1)
เอกสารประกอบการคํานวณเรื่องเสียง

ผ 3 12
ผ 3 18

รายการคํานวณระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ
รายงานการสํารวจทรัพยากรชีวภาพทางนํ้า (แพลงกตอนและสัตวหนาดิน)

ผ 3 43
ผ 3 106

เอกสารบริษัทกําจัดของเสีย

ผ 3 126

ภาคผนวกที่ 4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง
เอกสารตออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน
รายงานศึกษาผลกระทบของอาคารตอลักษณะของลมธรรมชาติในบริเวณขางเคียง
ภาคผนวกที่ 5 เอกสารประกอบการมีสวนรวมของประชาชน
5.1 เอกสารเปดเผยขอมูลขาวสารโครงการ
5.1.1 เอกสารแผนพับประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการ
5.1.2 เอกสารประกอบการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ 1
5.1.3 เอกสารประกอบการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ 2
5.2 ผลการศึกษาเศรษฐกิจ และสังคม
5.2.1
5.2.2
5.2.3

ผลการศึกษาเศรษฐกิจและสังคม กลุมที่ 1.1 พื้นที่ติดโครงการ
ผลการศึกษาเศรษฐกิจและสังคม กลุมที่ 1.2 ในระยะ 100 เมตร
ตารางแสดงจํานวนและบานเลขทีท่ ส่ี ํารวจและเก็บตัวอยางความคิดเห็นกลุมที่ 1.2 ระยะ 100 เมตร

ผ41
ผ43
ผ44
ผ 4 25

ผ51
ผ52
ผ 5 20
ผ 5 42
ผ 5 62
ผ 5 63
ผ 5 69
ผ 5 75

สารบัญภาคผนวก (2)
เรื่อง

หนา
5.2.4
5.2.5

ผลการศึกษาเศรษฐกิจและสังคม กลุมที่ 2 ในระยะมากกวา 100 1,000 เมตร
ตารางแสดงจํานวนและบานเลขที่ที่สํารวจและเก็บตัวอยางความคิดเห็น กลุมที่ 2 ระยะ
มากกวา 100 1,000 เมตร
5.3 ผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน

ผ 5 113
ผ 5 119
ผ 5 125

5.3.1

ผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน กลุมที่ 1.1 พื้นที่ติดโครงการ

ผ 5 126

5.3.2

ผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน กลุมที่ 1.2 ในระยะ 100 เมตร

ผ 5 129

5.3.3
5.3.4

ผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน กลุมที่ 2 ในระยะมากกวา 100 1,000 เมตร
ผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน กลุมที่ 3 พื้นที่ออนไหว
และกลุมที่ 4 สถานที่ราชการและสถานทูต ในระยะ 1,000 เมตร

ผ 5 132
ผ 5 135

5.4 การติดตามการแสดงความคิดเห็น
5.4.1 เอกสารการสงจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
5.4.2

เอกสารเชิงประจักษ การประสานงานสอบถามความคิดเห็น
กับพื้นที่ออนไหวและหนวยงานราชการ ในระยะ 1,000 เมตร

ผ 5 144
ผ 5 145
ผ 5 159

5.5 การประชุมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน วันที่ 12 กรกฎาคม 2563

ผ 5 177

5.5.1 หนังสือเชิญประชุม
5.5.2 เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
5.5.3 บันทึกการประชุมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
5.6 ผลการแสดงความคิดเห็นตอการบดบังทิศทางลมและแสงแดด จากการพัฒนาโครงการ

ผ 5 178
ผ 5 186
ผ 5 212
ผ 5 229

5.6.1 ผลการแสดงความคิดเห็นตอการบดบังทิศทางลมจากการพัฒนาโครงการ
5.6.2 ผลการแสดงความคิดเห็นตอการไดรับการบดบังแสงแดดจากตัวอาคารโครงการ
ภาคผนวกที่ 6 แผนปฎิบัติการปองกันและระงับอัคคีภัย
แผนปฏิบัติการปองกันและระงับอัคคีภัย ชวงกอสราง
แผนปฏิบัติการปองกันและระงับอัคคีภัย ชวงเปดดําเนินการ
แบบตรวจสอบระบบปองกันอัคคีภัยในอาคารสูงและขนาดใหญพิเศษ (สปภ.3)
แบบระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม
แปลนระบบปองกันอัคคีภัย
แบบเสนทางหนีไฟ
ภาคผนวกที่ 7 แบบแปลนที่ยื่นขออนุญาตกอสรางอาคาร
ใบประกอบวิชาชีพ
ตารางพื้นที่ใชสอยอาคาร
แบบสถาปตย
แบบภูมิสถาปตย

ผ 5 230
ผ 5 239

ผ61
ผ 6 10
ผ 6 24
ผ 6 31
ผ 6 39
ผ 6 47

ผ71
ผ75
ผ76
ผ 7 22

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจนิ้ ลาดพราว 111

บทที่ 1
บทนํา

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาของโครงการ
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจน้ิ ลาดพราว 111 ตั้งอยูถนนลาดพราว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
ในแนวรถไฟฟาสายสี เหลือง ซึ่งอยูระหวางกอสราง สถานีที่อยูใกลกับโครงการมากที่สุด คือ สถานีบางกะป อยูหางจาก
โครงการประมาณ 450 เมตร คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จและเปดใหบริการภายในป พ.ศ. 2564 ซึ่งจะทําใหการเดิน
ทางบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการและใกลเคียงสะดวกมากขึน้
บริษทั ออริจนิ้ ลาดพราว จํากัด เดิมชือ่ บริษทั พารค พิลลาร จํากัด ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชือ่ เปน บริษทั ออริจนิ้
ลาดพราว จํากัด เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ซึง่ เปนนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยทีม่ คี วามสนใจในพืน้ ทีบ่ ริเวณแนวรถไฟฟา
สายสีเหลือง จึงเกิดการพัฒนาพืน้ ทีด่ นิ บริเวณดังกลาวเปนอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 ดําเนินการเปนอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 23 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร จัดเปนอาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษ มีจํานวนหองชุดรวมทัง้ สิน้
648 หอง ประกอบดวย หองชุดพักอาศัย 644 หอง และหองชุดพาณิชย 4 หอง ทีจ่ อดรถยนตสวนกลาง 218 คัน พืน้ ทีส่ วน
สระวายนํ้า และถนนภายในโครงการ
ดังนั้นการพัฒนาโครงการอาคารชุด ดิ ออริจ้นิ ลาดพราว 111 เปนการเพิ่มทางเลือกใหแกผูที่ตองการที่พักอาศัย
ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกครบครันตามเสนทางรถไฟฟา และตอบสนองกับการใชชีวิตประจําวันของ
ผูพักอาศัยในปจจุบัน

1.2 วัตถุประสงคในการดําเนินการโครงการ
1) เพื่อรองรับความตองการที่อยูอาศัยของประชาชนที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในเขตบางกะป และ
พื้นที่ใกลเคียง
2) เพื่อพัฒนาพื้นที่วางใหเกิดการใชประโยชนสูงสุด และเปนการเพิ่มมูลคาใหกับที่ดิน
3) เพื่อเพิ่มทางเลือกดานที่พักอาศัยที่ม ีระบบสาธารณูป โภค และสิ่งอํา นวยความสะดวกที่ครบครัน และ
สะดวกในการเดินทาง

1.3 การประเมินทางเลือกในการดําเนินการ
ทางเลือกในการดําเนินโครงการ เปนกระบวนการคาดการณที่พิจารณาจากพื้นที่ตั้งโครงการ หรือวิธีการดําเนิน
โครงการ และองคประกอบทางดานสิ่งแวดลอมในบริเวณใกลเคียงที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการ โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสม และความเปนไปไดในการดําเนินโครงการ พรอมทั้งคาดคะเนผลกระทบจากทางเลือกของโครงการดัง
กลาว เพื่อนํามากําหนดมาตรการปองกัน และแกไขปญหาของผลกระทบของทางเลือกที่ทางโครงการนําไปดําเนินการ
โดยปจจัยหลักที่นํามาพิจารณาในการเลือกพื้นที่ตั้งโครงการ และวิธีการดําเนินโครงการที่สงผลกระทบตอพื้นที่ขาง
เคียงนอยที่สุด มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ทางเลือกพื้นที่ตั้งโครงการ
การพัฒนาโครงการ เจาของโครงการไดพิจารณาทางเลือ กของพื้นที่ตั้งโครงการจากปจจัย 5 ประการ
ประกอบดวย
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1. สภาพภูมิประเทศ ตองมีความเหมาะสมตอการปลูกสรางอาคารโครงการ โดยพื้นที่จะตองเปนพื้นที่
ราบ สะดวกตอการกอสรางและขนสงวัสดุอุปกรณเขาสูพื้นที่โครงการ
2. การคมนาคม เนื่องจากโครงการเปนการพัฒนาเพื่อเปนที่อยูอาศัย จึงไดคํานึงถึงการเดินทางของผู
พักอาศัย จะตองมีความสะดวกสบาย และมีทางเลือกในการเดินทางไดหลายรูปแบบทั้งบริการขนสง
สาธารณะ และรถยนตสวนตัว
3. การใชประโยชนที่ด ิน โดยรอบ สภาพแวดลอม และการใชประโยชนที่ด ิน โดยรอบที่ต ั้ง อาคาร
โครงการ ตองเหมาะสมตอการเปนที่อยูอาศัยไมมีกิจกรรมที่กอใหเกิดการรบกวนหรือเปนอันตราย
ตอผูพักอาศัยในโครงการ
4. ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค จะตองมีระบบสาธารณูปโภครองรับอยางเพียงพอ ทั้งระบบ
ไฟฟา ประปา ระบบระบายนํ้า การจัดการขยะ
5. ความสอดคลองกับผังเมือง และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จะตองเปนบริเวณที่ผังเมืองมีขอกําหนด
ใหสามารถปลูกสรางอาคารชุดพักอาศัยได และโครงการสามารถปฏิบัติตามขอกฎหมาย อื่นๆที่
กําหนดไวไดดวย
จากปจจัยทั้ง 5 ประการ ดังกลาวขางตน การคัดเลือกพื้นที่ตั้งโครงการ จึงมีความสอดคลอง และเหมาะสม
ตอการพัฒนาโครงการ โดยมีรายละเอียดในการพิจารณาในแตละปจจัย ดังตอไปนี้
1) สภาพภูมิประเทศ
พื้นที่โครงการ ตั้งอยูที่ถนนลาดพราว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร สภาพภูมิประเทศ
บริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ ปจจุบันเปนพื้นที่ราบระดับใกลเคียงกับ ถนนดานหนาโครงการ ภายในพื้นที่โครงการเปนพื้นที่
วางรอการใชประโยชน และสํานักงานขายชั่วคราวของโครงการ สูง 1 ชั้น จํานวน 1 อาคาร ตามใบอนุญาตกอสราง
อาคาร เลขที่ บป. 364/2562 ทั้งนี้พื้นที่โดยรอบโครงการมีการใชประโยชนเปนคอนโดมิเนียม แมนชั่น อพารทเมนท
อาคารพาณิชย บานพักอาศัย หางสรรพสินคา รานคา และอาคารสํานักงาน
2) การเขาถึงพื้นที่โครงการ
การคมนาคมเขาสูพื้นที่โครงการสามารถเดินทางได 3 วิธี ไดแก การเดินทางดวยระบบคมนาคมทาง
รถยนต รถโดยสารประจําทาง และทางเรือ มีรายละเอียด ดังนี้
2.1) การเดินทางดวยระบบคมนาคมทางรถยนต การเดินทางโดยรถยนตเพื่อมายังพื้นที่โครงการ
จะใชถนนลาดพราว เปนเสนทางสายหลัก มีรายละเอียดดังนี้
(1) การเดินรถจากถนนเสรีไทย มุงทิศใต แลวแลนผานสะพานยกระดับถนนลาดพราว จนพบหาง
สรรพสินคาเดอะ มอลล บางกะป ใหตรงไปอีกประมาณ 1.2 กิโลเมตร เพือ่ กลับรถ และตรงมา
ประมาณ 450 เมตร จากนัน้ เลีย้ วซายเขาโครงการ
(2) การเดินรถจากถนนศรีนครินทร มุงทิศเหนือ แลวแลนผานสะพานขามแยกลําสาลี ตรงไป
แลวเลี้ยวซายเขาสูถนนลาดพราว จนพบหางสรรพสินคาเดอะ มอลล บางกะป ใหตรงไปอีก
ประมาณ 1.2 กิโลเมตร เพือ่ กลับรถ และตรงมาประมาณ 450 เมตร จากนัน้ เลี้ยวซายเขา
โครงการ
(3) การเดิน รถจากถนนนวมินทร มุงทิศใต แลนตรงไปจนถึงแยกบางกะป เลี้ยวเขาสูถนน
ลาดพราว จนพบหางสรรพสินคาเดอะ มอลล บางกะป ใหตรงไปอีกประมาณ 1.2 กิโลเมตร
เพื่อกลับรถ และตรงมาประมาณ 450 เมตร จากนัน้ เลีย้ วซายเขาโครงการ
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(4) การเดินรถจากถนนรัชดาภิเษก มุงทิศเหนือ แลนตรงไป เมื่อถึงแยกที่ถนนรัชดาภิเษกตัด
กับถนนลาดพราว ใหเลี้ยวขวาเขาสูถนนลาดพราว เมื่อพบโรงพยาบาลเวชธานี ใหตรงไป
อีกประมาณ 220 เมตร จากนั้นเลี้ยวซายเขาสูโครงการ
2.2) การเดินทางดวยรถโดยสารประจําทาง การคมนาคมในบริเวณเขตบางกะป มีโครงขายการ
คมนาคมที่เชือ่ มโยงกันหลายสาย โดยมีถนนสายหลักทีส่ ําคัญ ไดแก ถนนลาดพราว ถนนนวมินทร ถนนรามคําแหง ถนน
พระราม 9 ถนนศรีนครินทร ถนนเสรีไทย ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษศรีรชั นอกจากนีย้ งั ประกอบไปดวยซอยเชือ่ ม
พืน้ ที่การเดินทางตางๆ และถนนสายรองทีเ่ ชือ่ มตอระหวางพืน้ ที่ โดยมีระบบคมนาคมขนสงสาธารณะ ระบบขนสงมวลชน
(องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ, ขสมก.) มีการใหบริการผานพืน้ ทีโ่ ครงการ เชน สาย 122 (วัดเทพลีลา เซ็นทรัลลาดพราว)
สาย 126 (บางเขน รามคําแหง) สาย 145 (อูแพรกษา บอดิน อูหมอชิต 2) สาย 151 (มีนบุรี ลาดพราว 71) สาย 96 (มีนบุรี
หมอชิต 2) สาย 8 (แฮปปแลนด สะพานพุทธ) เปนตน
2.3) การเดินทางดวยเรือ
ทาเรือคลองแสนแสบที่อยูใกลโครงการมากที่สุด คือ ทาเดอะมอลลบางกะป ตั้งอยูดานหลัง
หางสรรพสิคา เดอะ มอลล บางกะป อยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 1.5 กิโลเมตร ผูพักอาศัยสามารถใชบริการ
รถจักรยานยนตรับจาง หรือเดินเทาตอไปยังพื้นที่โครงการไดโดยสะดวก
2.4) การเดินทางดวยรถไฟฟา BTS ในอนาคต
รถไฟฟา BTS สายสีเหลือง ซึ่งอยูระหวางกอสราง โดยสถานีที่อยูใกลกับโครงการมากที่สุด คือ
สถานีบางกะป อยูหางจากโครงการประมาณ 450 เมตร คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จและเปดใหบริการภายในป พ.ศ.
2564 ซึ่งผูพักอาศัยสามารถใชบริการรถจักรยานยนตรับจาง หรือเดินเทาตอไปยังพื้นที่โครงการไดโดยสะดวก
3) การใชประโยชนที่ดินโดยรอบ
ลัก ษณะการใชประโยชนที่ด ิน ใกลเคีย งบริเวณพื้น ที่โ ครงการ พื้น ที่โ ดยรอบโครงการมีก ารใช
ประโยชนเปนคอนโดมิเนียม แมนชั่น อพารทเมนท อาคารพาณิชย บานพักอาศัย หางสรรพสินคา รานคา และอาคาร
สํานักงาน จึงเปนการใชประโยชนที่ดินที่สอดคลองกันกับโครงการ
4) ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
พื้นที่โครงการตั้งอยูในเขตความรับผิดชอบของเขตบางกะป ซึ่งมีระบบสาธารณูปโภคตางๆ รองรับ
ไวอยางครบครัน สามารถใหบริการโครงการไดอยางเพียงพอ ดังนี้
(1) ระบบไฟฟา พื้นที่โครงการ อยูในเขตความรับผิดชอบของการไฟฟานครหลวงเขตนวลจันทร
ซึ่งการไฟฟานครหลวง มีความสามารถจายกระแสไฟฟาใหกับบานพักอาศัย และชุมชนรวม
ถึงโครงการไดอยางเพียงพอ
(2) ระบบนํ้าประปา พื้น ที่โครงการและพื้นที่ใ กลเคีย ง ใชบริการนํ้าประปาจากการประปา
นครหลวง สํา นักงานประปาสาขาลาดพราว ซึ่งมีปริมาณนํ้าเหลือจายเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชน และสามารถใหบริการกับโครงการได โดยติดตั้งทอรับนํ้าประปาจาก
ทอประปาของการประปานครหลวงบริเวณดานหนาโครงการ สําหรับโครงการ ไดจัดใหมีถัง
เก็บนํ้าสํารอง สามารถสํารองนํ้าใชไดไมนอยกวา 1 วัน
(3) การจัดการขยะ พื้นที่โครงการ อยูในเขตความรับผิดชอบการเก็บ ขนขยะของฝายรักษา
ความสะอาด สํานักงานเขตบางกะป โดยทําหนาที่รวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน ซึ่ง
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หากมีกรณีที่มีเหตุปริมาณมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นทางเขตฯ ไดมีรถเก็บขนมูลฝอยสํารองที่จะ
แกไขปญหาดัง กลาว สํา หรับ ทางโครงการนั้น ไดจัดใหมีท ี่พ ักขยะรวมภายในโครงการ
สามารถรองรับขยะไดนาน 3 วัน ซึ่งสามารถเขาเก็บขนไดอยางสะดวก จึงสามารถชวยลด
ปญหาเกี่ยวกับเรื่องขยะตกคางไดเปนอยางดี
(4) ระบบบํา บัด นํ้าเสีย พื้น ที่โ ครงการตั้ง อยูนอกเขตใหบริก ารบํา บัด นํ้าเสีย รวมของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งทางโครงการจัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมที่บําบัดไดมาตรฐานนํ้าทิง้ จัด
ใหมีการกําจัดกาซมีเทนในบอแยกกากของระบบบําบัดนํ้าเสีย และการกําจัดละอองนํ้าเสีย
Aerosol ที่เ กิดขึ้น จากถัง เติม อากาศ โดยจะปลอยนํ้าทิ้งลงสูทอสาธารณะบริเ วณถนน
ลาดพราว
(5) ระบบระบายนํ้า บริเวณดานหนาพืน้ ที่โครงการ มีทอระบายนํ้าสาธารณะบนถนนลาดพราว
ซึ่งโครงการจัดใหมีระบบทอระบายนํ้าภายในโครงการ และบอหนวงนํ้า เพื่อรองรับนํ้าฝนที่
ตกลงมาในพืน้ ที่โครงการ กอนระบายนํ้าออกสูทอระบายนํ้าสาธารณะบริเวณถนนลาดพราว
5) ความสอดคลองกับผังเมือง และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ความสอดคลองตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 โครงการอยูในการใชประโยชนทีด่ นิ
บริเวณ ย.6 18 เปนทีด่ นิ ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่มีวัตถุประสงค เพื่อรองรับการอยูอาศัยในบริเวณ
พื้นที่ตอเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน ศูนยชุมชนชานเมือง เขตอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม ที่ดินประเภทนี้หามใช
ประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กํา หนด 32 ประเภท และใหมีอัตราสวนพืน้ ทีอ่ าคารรวมตอพืน้ ทีด่ นิ ไมเกิน 4.5 : 1
อัตราสวนของทีว่ างตอพืน้ ทีอ่ าคารรวมไมนอยกวารอยละ 6.5 และใหมีพนื้ ทีน่ ํ้าซึมผานไดเพือ่ ปลูกตนไมไมนอยกวารอยละ
50 ของพืน้ ทีว่ าง
ขอ 55 การใชประโยชนทีด่ นิ ประเภทอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หากเจาของทีด่ นิ
หรือผูประกอบการไดจัดใหมีพน้ื ทีร่ บั นํ้าในแปลงที่ดนิ ทีข่ ออนุญาต ทีก่ ักเก็บนํ้าไดในสัดสวนไมนอยกวา 1 ลูกบาศกเมตร ตอ
พืน้ ทีด่ นิ 50 ตารางเมตร ใหมีอตั ราสวนพืน้ ทีอ่ าคารรวมตอพื้นที่ดนิ เพิม่ ไดไมเกินรอยละหา ถาสามารถกักเก็บนํ้าไดมากกวา
1 ลูกบาศกเมตร ใหมีอัตราสวนพืน้ ทีอ่ าคารรวมตอพืน้ ทีด่ นิ เพิ่มไดตามสัดสวน แตทัง้ นีต้ องไมเกินรอยละยีส่ บิ
โครงการออกแบบคา FAR 5.35 : 1 ซึ่งไมเกินคา BONUS FAR 20 % ที่สามารถเพิ่มไดสูงสุด
5.4 :1 อัตราสวนพื้น ที่วางตอพื้นที่อาคารรวม (OSR) รอยละ 11.33 และจัดใหมีพื้นที่ส ีเขียว
นํ้าซึมผานไดเพื่อปลูกตนไมรอยละ 62.08 ดังแสดงรายละเอียดในบทที่ 2 ซึ่งเปนไปตามขอ
กําหนด
ดังนั้น การพัฒนาโครงการอาคารชุด ดิ ออริจนิ้ ลาดพราว 111 บนพื้นที่ดินดังกลาว จึงมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับที่ตั้งโครงการ การใชประโยชนที่ดินโดยรอบ และสอดคลองกับขอกําหนดผังเมือง และกฎหมายอื่นๆ

2. วิธีการดําเนินโครงการ
การดําเนิน โครงการอาคารชุด ดิ ออริจน้ิ ลาดพราว 111 บนพืน้ ทีด่ นิ 3 1 95 ไร หรือ 5,580.0 ตารางเมตร
ทางโครงการไดกําหนดแนวคิดและปจจัยในการพิจารณาทางเลือกในการดําเนินโครงการไว 3 ทางเลือก โดยเปรียบเทียบ
จากขอดีและขอดอยของผังบริเวณ ดังแสดงในภาพที่ 1.1 1
สําหรับการประเมินแนวทางเลือกที่จะใชในการดําเนินโครงการ พิจารณาจากปจจัยเปรียบเทียบ ทางเลือก
ใน 5 แนวคิด มีรายละเอียด ดังนี้
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บทที่ 1
แนวคิด

ทางเลือกที่ 1

ทางเลือกที่ 3
(เลือก)

ทางเลือกที่ 2

1) มุมมองจากตัวอาคาร

ออกแบบอาคารโดยวางอาคาร
ลักษณะรูปตัว T แบงเปนสวนอาคาร
จอดรถชั้น ลาง และเปนที่พ ัก อาศัย
และสวนกลางที่ชั้นบน โดยวางแนว
อาคารไปตามแนวทิศตะวันออกเฉียง
เหนือ และทิศ ตะวัน ตกเฉีย งใต วาง
อาคารไวดานนอกสุดของพื้นที่
มุม ที่ม องเขามาจากดานหนา
โครงการจะเห็นอาคารเปนผืนขนาด
ใหญ สวนมุม มองในอาคาร อาคาร
สามารถตอบรับสภาพแวดลอมไดดี
หองพักสามารถเปดรับวิวไดรอบดาน

ออกแบบอาคารโดยวางอาคาร ออกแบบอาคารโดยวางอาคาร
ลักษณะรูปตัว Z แบงเปนสวนจอด ลักษณะรูปตัว V แบงเปนสวนจอด
รถชั้น ลางและเปนที่พ ัก อาศัย และ รถชั้นลางและเปนที่พักอาศัย สวน
สวนกลางชั้นบน โดยวางอาคารเปน กลาง ชั้นบน โดยวางอาคารรูปตัว
รูปตัว Z เพื่อใหมีการใชพื้นที่ไดมาก V เพื่อ ใหมีก ารใชพื้น ที่ไ ดอยางมี
มุม ที่ม องเขามาจากดานหนา ประสิทธิภาพ
โครงการจะเห็นอาคารพักอาศัยยาว มุม ที่ม องเขามาจากดานหนา
ตอเนื่อ ง และ Mass มีค วามนา โครงการจะเห็น อาคารที่ม ีค วาม
สนใจ สวนมุม มองในอาคาร จะมี โอบลอมจาก MASS ที่มีล ักษณะ
อ า ค า ร ฝ ง ท ี่ต ิด ก ับ ถ น น ห ล ัก ท ี่ เปนรูปตัว V สวนมุมมองในอาคาร
สามารถตอบรับกับสภาพแวดลอม สามารถตอบรับสภาพแวดลอมได
ไดดี แตอาคารฝงที่ห ัน ไปทางดาน ดี หองพักสวนใหญสามารถรับวิว
หลังของพื้นที่จะชนกับอาคารสอง ดานนอกจากอาคารไดดีจ ากทั้ง
ขาง สรางความไมเปนสวนตัวใหกับ สองฝง
ผูพักอาศัย

2) การใชธรรมชาติใหเกิด
ประโยชนในโครงการ

อาคารถูกออกแบบวางไวเปนแนว
ยาว ขนานทิศตะวันออกเฉีย งเหนือ
และทิศ ตะวัน ตกเฉีย งใต เพื่อ ให
อาคารสามารถรับ วิว ได 360 องศา
แตพื้นที่สวนกลางและที่พักอาศัยครึ่ง
หนาจะไดรับแดดทิศใตตลอดทั้งวัน
ในสวนของการรับ ลม หองพัก
สวนใหญของโครงการไมสามารถ
รับลมประจํา ฤดูก าลไดอยางเต็ม ที่
เนื่อ งจากการวางตัว อาคารใน
ลักษณะตามทิศทางลม

อาคาร ถูก ออกแบบ วางใหม ี
ลัก ษณะรูป ตัว Z เพื่อ ใหอาคารได
รับวิวอยางเต็มที่ในบางมุม และเกิด
รมเงาในชวงบาย
ในสวนของการรับลม หองพักบาง
สวนของโครงการสามารถรับ ลม
ประจําฤดูกาลได เนื่องจากอาคาร
บางสวนวางตัวลักษณะขวางทิศทาง
ลม แตอาคารสวนใหญของโครงการ
ไมสามารถรับ ลมประจํา ฤดูก าล
ได เนื่องจากการวางตัว อาคารใน
ลักษณะตามทิศทางลม

อาคารถูกออกแบบใหมีลักษณะ
เปนรูป V เพื่อ ใหอาคารไดรับ วิว
อยางเต็ม ที่ 360 องศา และชวย
ลดความรอนในสวนของสระวาย
นํ้าไดดวย
ในสวนของการรับ ลม อาคาร
สามารถรับลมประจําฤดูกาลเฉลี่ย
ไดอยางเต็มที่ เนื่องจากการวางตัว
อาคารในลักษณะขวางทิศทางลม

3) พื้นที่วาง และพื้นที่สีเขียว

พื้นที่สีเ ขียวของโครงการถูกจัดให
มาอยูบริเ วณลอมรอบโครงการและ
ดานหลังของโครงการเปนสวนใหญ
เพื่อสรางทัศนียภาพใหแกผูพักอาศัย
ในโครงการ
โดยพื้นที่สีเขียวในบริเวณพื้นที่สวน
กลางของโครงการถูกจัดใหเปนสวน
ลอมรอบพื้นที่สระวายนํ้าและพื้น ที่
ทํากิจกรรมเพื่อสรางความรมรื่นแก
พื้นที่

พื้นที่สีเขียวรอบนอกของโครงการ
ถูกจัดใหเปนแนวลอมรอบโครงการ
เพื่อสรางทัศนียภาพและเชิญชวนให
ผูพักอาศัยเขามาใชงาน รวมถึงสราง
ภาพลักษณทางเขาของโครงการที่
สงบรมรื่นอีกดวย
โดยพื้น ที่ส ีเ ขีย วในบริเ วณพื้น ที่
สวนกลางของโครงการถูกจัดใหเปน
สวนลอมรอบพื้นที่สระวายนํ้าและ
พื้น ที่ท ํา กิจ กรรม เพื่อ สรางความ
รมรื่นใหแกพื้นที่

พ ื้น ท ี่ส ีเ ข ีย ว ร อ บ น อ ก ข อ ง
โครงการถูก จัด ใหเปนแนวลอม
รอบโครงการ และจากทางเขา
โครงการเขาสูพื้นที่ตัวอาคารของ
โครงการเพื่อสรางทัศนียภาพและ
เชิญชวนใหผูพักอาศัยเขามาใชงาน
รวมถึง สรางภาพลัก ษณทางเขา
ของโครงการใหสงบรมรื่นอีกดวย
โดยพื้นที่สีเขียวของโครงการถูก
นํา มาจัด บริเ วณที่ว างดานหนา
โครงการเปนสวนใหญ เพื่อสราง
บรรยากาศการใชงานที่ด ีใ หกับ
พื้นที่ส วนกลางชั้น ลางและทํา ให
มุมมองจากภายนอกเขาสูอาคาร
สวยงาม และนํา พื้น ที่ส ีเ ขีย วลม
พื้น ที่ส ระวายนํ้าและพื้น ที่ท ํา

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

1-9

บทที่ 1
แนวคิด

ทางเลือกที่ 1

ทางเลือกที่ 3
(เลือก)

ทางเลือกที่ 2

กิจกรรม เพื่อสรางความสงบรมรื่น
ใหแกพื้นที่
4) ทางสัญ จรรถยนต และที่ จัด พื้น ที่ข องอาคารจอดรถของ
จอดรถ
โครงการใหอยูดานใตอาคาร เพื่อการ
ใชงานที่จ อดรถไ ด สะด วก โดย
ออกแบบทางเดิน รถเปนทางเดีย ว
เพื่อ การจราจรที่เ ปนระเบีย บใน
โครงการ
5) รายละเอียดโครงการ

จัด พื้น ที่ข องอาคารจอดรถของ
โครงการใหอยูดานใตอาคาร เพื่อ
การใชงานที่จอดรถไดสะดวก โดย
ออกแบบทางเดิน รถเปนทางเดีย ว
เพื่อ การจราจรที่เ ปนระเบีย บใน
โครงการ

จํานวนหองพัก 626 หอง
ความสูงของอาคาร 23 ชั้น
พื้นที่ใชสอย 30,120 ตร.ม.
พื้นที่สีเขียว 2,060 ตร.ม.
จํานวนที่จอดรถ 230 คัน

จํานวนหองพัก 615 หอง
ความสูงของอาคาร 23 ชั้น
พื้นที่ใชสอย 30,000 ตร.ม.
พื้นที่สีเขียว 2,100 ตร.ม.
จํานวนที่จอดรถ 220 คัน

จัด พื้นที่ข องอาคารจอดรถของ
โครงการใหอยูดานใตอาคาร เพื่อ
การใชงานพื้นที่จอดรถไดสะดวก
โดยออกแบบทางเดินรถเปนสอง
ทาง เพื่อการจราจรที่สะดวกและ
เปนระเบียบในโครงการ
จํานวนหองพัก 648 หอง
ความสูงของอาคาร 23 ชั้น
พื้นที่ใชสอย 29,873.0 ตร.ม.
พื้นที่สีเขียว 1,974.51 ตร.ม.
จํานวนที่จอดรถ 218 คัน

สรุป
มุมมองจากตัวอาคาร

ตอบสนองไดพอใช

ตอบสนองไดดี

ตอบสนองไดดี

มุมมองจากภายนอก

ตอบสนองไดพอใช

ตอบสนองไดดี

ตอบสนองไดดี

การใชธรรมชาติใ หเกิด
ประโยชนในโครงการ

ตอบสนองไดพอใช

ตอบสนองไดพอใช

ตอบสนองไดดี

ตอบสนองไดดี

ตอบสนองไดดี

ตอบสนองไดดี

ตอบสนองไดพอใช

ตอบสนองไดพอใช

ตอบสนองไดดี

พื้นที่วาง และพื้นที่สีเขียว
ทางสัญ จรรถยนต และที่
จอดรถ

จากการพิจารณาแนวความคิดในการออกแบบโครงการทั้ง 3 แนวทางเลือก พบวา แนวทางที่ 3 มีความเหมาะ
สม และสามารถตอบสนองความตองการไดครบถวนทัง้ ในแงของผูพักอาศัย สภาพแวดลอมทางธรรมชาติของหอง มุมมอง
จากตัวอาคาร และมุมมองจากภายนอก พืน้ ทีส่ เี ขียวภายในโครงการ การจราจรภายในโครงการ และมีการใชพืน้ ทีไ่ ดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนัน้ จึงเลือกแนวทางเลือกที่ 3 มาพัฒนาโครงการตอไป
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บทที่ 1

3. การประเมินผลกระทบจากการดําเนินโครงการตอสภาพแวดลอม และจากสภาพแวดลอมตอการ
ดําเนินโครงการ
การวางแผนพัฒนาดําเนินโครงการ ตามแนวทางเลือกที่ 3 นอกจากตองวิเคราะหตามขอกําหนดกฎหมาย
ตามเงินทุน ตลอดจนตามความสะดวกในการปฏิบตั งิ านแลว อีกปจจัยหนึง่ ทีต่ องนํามาวิเคราะหรวมในการวางแผนดําเนิน
โครงการดวย นัน่ คือสภาพแวดลอมโดยรอบพืน้ ที่ทจ่ี ะดําเนินการโครงการ ทัง้ นีจ้ ะเปนตัวกําหนดทางเลือกในการดําเนิน
โครงการทัง้ ชวงกอสรางและเปดดําเนินการโครงการดวย สําหรับการประเมินผลกระทบจากสภาพแวดลอมตองประเมินทัง้
ผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินโครงการไปสูสภาพแวดลอมโดยรอบภายนอก และจากสภาพแวดลอมภายนอกทีม่ ผี ลตอการ
ดําเนินโครงการ และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน ผลที่เกิดขึน้ จะนําไปสูการกําหนดทางเลือก
ที่เหมาะสมในการดําเนินโครงการ สรุปผลกระทบไดดังนี้
ตารางที่ 1.1 1 การประเมินทางเลือกในการพัฒนาโครงการ และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน

ผลกระทบ

ผลกระทบจากโครงการตอ
สิ่งแวดลอมภายนอก

ผลกระทบจากสิ่งแวดลอม
ภายนอกที่มีตอผูพักอาศัย
ในโครงการ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน

1. ฝุนละออง และ ชวงกอสราง
มลภาวะทาง
การเกลีย่ ขุด ปรับ ถมพืน้ ทีด่ วย
อากาศ
เครือ่ งจักร การทําฐานราก การ
เทหลอขึน้ โครงสรางอาคาร การ
ตัดเจียรกระเบือ้ ง กอใหเกิดผลกระ
ทบดานสุขภาพตอชุมชนโดยรอบ
และความสกปรกของอาคารบาน
เรือน
การขนถายและเทวัส ดุก อสราง
จากรถบรรทุก
เศษดิน และฝุนที่ต กหลนบน
ถนน ลาดพ รา ว และ ถน นท ี่
เกี่ยวของ

ชวงกอสราง
1. ตรวจสอบเครื่อ งจักรกลที่ใ ชในการกอสรางใหอยูในสภาพดีอ ยูเสมอ
เพื่อลดการเกิดเขมา และควัน
2. จัด ใหมีผ าใบกอสราง (Mesh Sheet) ชนิด กัน ไฟลาม คลุม อาคาร
เทากับความสูงอาคาร ณ ขณะกอสราง และตองตรวจสอบความมั่นคง
แข็งแรง การฉีกขาดของผาใบสมํ่าเสมอ เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุน
ละออง
3. ฉีดพรมนํ้า ทุกครั้งกอนกวาดพื้น และทําความสะอาดพื้นผิว เพื่อลดการ
ฟุงกระจายของฝุนละออง
4. ฉีดพรมนํ้าบริเวณพื้นที่ก อสรางวันละ 2 ครั้ง ชวงเวลา 8.00 น. และ
12.00 น.ทุกวัน
5. การกองวัสดุที่มีฝุนตองปด หรือปกคลุม หรือเก็บในที่ปดลอมทั้งดานบน
และดานขางอีก 3 ดาน หรือฉีดพรมดวยนํ้า เพื่อ ที่จ ะใหผิวเปยกอยู
เสมอหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
6. การผสมคอนกรีตหรือปูน การกระทําใดๆที่กอใหเกิดมลพิษตองทําใน
พื้นที่ที่คลุมดวยผาคลุม หรือในหองที่มีหลังคาและผนังปดดานขางอีก 3
ดานหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม

ชวงเปดดําเนินการ
ความรอนจากเครื่องปรับอากาศ
ทําใหอุณหภูมิโ ดยรอบโครงการ
เพิ่มขึ้นเล็กนอย
ไอเสียรถยนตของผูพักอาศัย ที่
วิ่ง เขา ออกโครงการสงผลตอผู
พักอาศัยที่อยูบริเวณใกลเคียง

ชวงเปดดําเนินการ
บริเ วณพื้น ที่โ ครงการมี 1. ปลูกไมยืนตนตามแนวรั้วโครงการ เพื่อเปนแนวกําบังความรอนจาก
แหลงกําเนิดฝุนละอองสวน เครื่องปรับอากาศ
ใหญมาจากยานพาหนะบน 2. ออกแบบอาคารโครงการ และเลือกใชวัส ดุที่เ ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ทองถนนเปนหลัก
รวมทั้งพิจารณาระบบหมุนเวียนของอากาศภายใน และภายนอกอาคาร
เพื่อใหอาคารไมรอนหรือ ไมมีอ ากาศหมุนเวีย น ซึ่งสามารถลดการใช
เครื่องปรับอากาศไดในระดับหนึ่ง

ชวงกอสราง
การกอสรางฐานราก มีก ารขุด
ดิน และถมดิน หากมีก ารกอง
เก็บ ดิน ไมดี และไมขนดินออก
จากโครงการอยางสมํ่าเสมอ

ชวงกอสราง
1. จัดคนงานทําความสะอาดลอรถบรรทุกดิน และวัสดุกอสรางภายในพื้นที่
โครงการ โดยใชสายฉีดนํ้าแรงดันสูง (Water Jet) ฉีดลางเศษดินออกจาก
ลอรถบรรทุกใหสะอาดกอนออกจากโครงการ และทําความสะอาดเศษ
ดิน เศษวัสดุกอสรางที่ตกหลนบริเวณถนน และทอระบายนํ้า

2. การชะลางพัง
ทลายของดิน
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3. เสียง และแรง
สั่นสะเทือน

ผลกระทบจากโครงการตอ
สิ่งแวดลอมภายนอก

ผลกระทบจากสิ่งแวดลอม
ภายนอกที่มีตอผูพักอาศัย
ในโครงการ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน

อาจเกิดการชะลางดินจากนํ้าฝน
และพัดพาออกสูพื้น ที่ข างเคีย ง
รว มถ ึง อุด ตัน ทอร ะ บาย น ํ้า
บริเวณดานหนาโครงการ
ดินที่ติดไปกับลอรถบรรทุกออก
สูถนนภายนอกโครงการ

2. ใชเสาเข็มแบบเจาะ ชวยลดแรงสั่น สะเทือ น เพื่อ ปองกันปญหาการ
เคลื่อนตัว และพังทลายของดิน
3. จัดใหมีระบบระบายนํ้ารอบพื้นที่กอสราง และบอดักตะกอนดิน เพื่อดัก
ตะกอน จํานวน 2 บอ กอนจะระบายนํ้าออกนอกพื้นที่โครงการ ลงสู
ทอระบายนํ้าสาธารณะบนถนนลาดพราว
4. กอสรางรั้ว ชั่ว คราว (Metal Sheet) สูง ประมาณ 6 เมตร โดยรอบ
โครงการ และกําแพงกันดินพังทลายใหเรียบรอย กอนจะดําเนินการขุด
เปดหนาดิน และจัดทําระบบคํ้ายัน และกําแพงปองกันดิน โดยรอบ
อาคาร เพื่อปองกันการพังทลายของดินในชวงการกอสราง โดยมีวิศวกร
โยธาควบคุมการออกแบบระบบคํ้ายันใหเปนไปตามหลักวิศวกรรมและ
ควบคุมการกอสรางอยางใกลชิด

ชวงกอสราง
การทําฐานรากอาคาร และการ
ขึ้นโครงสราง และการโยนเศษ
วัส ดุก อสราง อาจกอใหเกิด
กระทบดานเสียงดัง และแรงสั่น
สะเทือ นตอบานพัก อาศัย ใกล
เคียง คาดวากิจกรรมที่กอใหเกิด
เส ีย ง ด ัง ม า ก ท ี่ส ุด ค ือ ช ว ง
กอสรางฐานราก จะไดยินเสียง
จากการกอสรางในระดับ เกินกวา
คามาตรฐานที่ก ํา หนดไวที่ 70
dB(A) ในกรณีท ี่ไ มมีอ ุป กรณ
ปองกันเสียง
แรงสั่นสะเทือน จากการกอสราง
ฐานรากดวยเสาเข็มเจาะกอให
เกิดการแตกราว และทรุดตัวของ
อาคารที่อยูใกลเคียง
เสียงจากการตะโกน พูดคุย และ
ใชวาจาไมเหมาะสมของคนงาน
กอสราง
รถบรรทุกขนสงวัสดุกอสราง และ
คนงานในการเรงเครือ่ ง ติดเครือ่ ง
และขนวัสดุขน้ึ ลงจากรถบรรทุก

ชวงกอสราง
1. จํากัดระยะเวลาการทํางานที่มีเสียงดังใหอยูชวงเวลา 8.00 17.00 น.
และงดกิจกรรมที่ทําใหเกิดเสียงดังในเวลาพักผอนของประชาชน
2. จัดใหมีวัสดุปองกันเสียงโดยรอบพื้นที่โครงการสามารถลดระดับความ
ดัง ของเสีย งใหอยูในระดับ เสีย งที่ช ุม ชนยอมรับ ได หรือ วิธีก ารอื่น ที่
สามารถลดระดับความดังของเสียงใหอยูในเกณฑมาตรฐานได
3. ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรใหอยูในสภาพที่ดี และมี
ฝาครอบ เพื่อลดระดับเสียง
4. จัดหองเก็บเสียง และฝุน ในการตัดการเจียรกระเบื้องปูพื้น และวัสดุ
ตางๆ ทุกชั้น พรอมทั้งจัดอุปกรณกันเสียง และฝุนสําหรับคนงาน
5. ควบคุม การเกิด เสีย งดัง โดยเปลี่ย นอุป กรณ หรือ เครื่อ งจัก รจาก
เครื่องยนตเปนเครื่องไฟฟา
6. วางแผน เวลา และวิธีการกอสราง เพื่อลดเสียง และแรงสั่นสะเทือนให
มากที่สุด โดยจัดชวงเวลาใหเหมาะสม และเลือกใชวิธีการกอสรางที่
สามารถลดระดับความดังของเสียง และแรงสั่นสะเทือนไดดี

ชวงเปดดําเนินการ
เสียงจากรถยนตของผูพักอาศัย ผูพักอาศัยอาจจะไดรับเสียง
ที่วิ่งเขา ออกโครงการ
รถยนตบางเล็ก นอย จาก
ถนนลาดพราว และถนน
สาธารณะทีเ่ กีย่ วของ

ชวงเปดดําเนินการ
1. จํา กัด ความเร็ว รถเมื่อ เขาสูพื้น ที่โ ครงการใหมีค วามเร็ว ไมเกิน 30
กิโลเมตร/ชั่วโมง
2. ทําปายประกาศใหดับเครื่องยนตทันทีเมื่อจอดรถ
3. ตรวจสอบอุปกรณเครื่องใชไฟฟาและเครื่องจักร เชน ปมนํ้า เครื่องปรับ
อากาศ เปนตน ใหมีประสิทธิภาพดีอยูเสมอ เพื่อ ปองกันเสียงดัง จาก
การทํางานที่ขาดประสิทธิภาพ
4. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลตนไมในโครงการใหดีอยูเสมอ เพื่อชวย
เปนแนวดูดซับเสียงจากภายนอกได
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4. การคมนาคม

ผลกระทบจากโครงการตอ
สิ่งแวดลอมภายนอก
ชวงกอสราง
รถบรรทุก ขนสงวัส ดุก อสราง
และคนงาน อาจกอใหเกิด การ
กีด ขวาง การจราจรบนถนน
ลาดพราว และถนนสาธารณะอืน่
ที่เกีย่ วของ

ชวงเปดดําเนินการ
รถยนตของผูพักอาศัย เพิ่มมาก
ขึ้น เทากับ ที่จ อดรถยนต วัน
ละ 218 คัน ทําใหการจราจรบน
ถน น ลาด พ รา ว และ ถนนที่
เกี่ยวของเพิ่มขึ้น

ผลกระทบจากสิ่งแวดลอม
ภายนอกที่มีตอผูพักอาศัย
ในโครงการ

หากไมมีเ จาหนาที่อ ํา นวย
ความสะดวกในการ
เขา ออกโครงการ อาจ
ทําใหสงผลกระทบดานการ
ติดขัดทางการจราจร และ
การเกิดอุบัติเหตุได

หากไมมีเ จาหนาที่อ ํา นวย
ความสะดวกในการเขา
ออกจากโครงการ อาจ
ทําใหสงผลกระทบดานการ
ติด ขัด ทางการจราจรและ
การเกิดอุบัติเหตุได

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน

ชวงกอสราง
1. จํากัดความเร็วรถบรรทุกขนสงวัสดุกอสราง ไมใหเกิน 30 กิโลเมตร/
ชั่วโมง และกําชับใหขับรถดวยความระมัดระวังโดยเฉพาะเมื่อเขาสูเขต
ชุมชน และจุดเขา ออกพื้นที่โครงการ
2. จัดเจาหนาที่ร ัก ษาความปลอดภัย อํา นวยความสะดวกบริเ วณทาง
เขา ออกในชวงขนสงวัสดุกอสราง และคนงาน
3. หามจอดรถบรรทุก หรือ กองวัส ดุก อสรางบริเ วณไหลทางขางถนน
ลาดพราว และถนนสาธารณะที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะดานหนาโครงการ
เพื่อไมใหกีดขวางการจราจร
ชวงเปดดําเนินการ
1. จัดระบบการจราจรใหมีค วามปลอดภัย โดยการติดตั้ง ปายสัญ ญาณ
จราจร และจัดใหมีเจาหนาที่ดูแลความสะดวกโดยเฉพาะทางเขา ออก
โครงการ
2. ประชาสัมพันธ และสงเสริมใหผูพักอาศัยใชบริการขนสงสาธารณะ

5. ความรูสึกไม
ชวงกอสราง
ปลอดภัยจากคน คนงานกอสรางประมาณ 300
งานกอสราง
คน อาจสงผลกระทบตอชุมชน
และอุบัติเหตุ
ขางเคีย ง อัน เนื่อ งจ ากการ
จากการกอสราง รบกวนของคนงาน เชน การสง
เสียงดัง และใชวาจาที่ไมเหมาะ
สม การสอดสองสายตารบกวน
ชีวิตการเปนอยูการประพฤติตน
อันขัดตอศีลธรรมอันดี
เสี่ย งตอการเกิด อุบ ัต ิเ หตุจ าก
การตกหลนของวัสดุกอสราง
ประชาชนมีความเสีย่ งตอการไดรับ
อุบตั เิ หตุบนทองถนนเพิม่ มากขึน้
เกิดความกังวลตออุบตั เิ หตุทจ่ี ะเกิด
ขึน้ จากการขนสง และการกอสราง

ชวงกอสราง
1. จัดใหมีหัวหนาคนงาน หรือผูควบคุมดูแลความประพฤติของคนงานอยาง
เขมงวด พรอมกับใหผูรับเหมากอสรางจัดทําประวัติของคนงานกอสราง
ทุกคนและตองใชแรงงานที่ถูกตองตามกฎหมายเทานั้น
2. จัด ใหมีเ จาหนาที่ร ัก ษาความปลอดภัย ดูแ ลความเรีย บรอยอยาง
สมํ่าเสมอตลอด 24 ชั่วโมง และเขมงวดการเขา ออกของคนงานใหอยู
ในเฉพาะชวงเวลาทํางานเทานั้น
3. ไมมีบานพักคนงานในบริเวณพื้นที่กอสรางโครงการ
4. การกอสรางในทุกขั้นตอนจะตองมีวิศวกรที่เกี่ยวของที่มีความชํานาญ
และมีประสบการณสูงควบคุมดูแลการกอสรางอยางใกลชิดตลอดเวลา
5. จัดใหมีผาใบกอสราง (Mesh sheet) ชนิดกันไฟลาม ในการคลุมอาคาร
เทากับความสูง อาคารที่กอสราง เพื่อ ปองกันเศษวัส ดุตกหลนออกสู
ภายนอกอาคารโครงการ

6. การปองกัน
อัคคีภัย

ชวงกอสราง
1. การติดตั้ง อุป กรณเกี่ยวกับ ไฟฟาในชวงกอสราง ใหเปนไปตามหลัก
วิศวกรรม
2. หามคนงานสูบบุหรี่ หรือใชวัตถุไวไฟในพื้นที่กอสราง หรือจัดใหมีพื้นที่
สูบบุหรี่สําหรับคนงาน
3. จัดใหมีเจาหนาที่ หรือหัวหนาคุมงานตรวจสอบดูแลอุปกรณเกี่ยวกับ
ไฟฟาใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ
4. จัดใหมีเจาหนาที่ หรือหัวหนาคุมงานตรวจสอบความเรียบรอยในการ
กอสรางวาไมมีสิ่งใดเปนสาเหตุกอใหเกิดเพลิงไหม
5. จัดใหมีก ารติดตั้งถัง ดับเพลิง เคมีใ นสถานที่กอสรางบริเ วณที่อ าจเกิด
เพลิงไหมไดงาย โดยเฉพาะในชวงการตกแตงอาคาร ซึ่งมีสารไวไฟ โดย
อยางนอยจะตองมีถังดับเพลิง 2 ถัง/ชั้น

ชวงกอสราง
เกิดจากความขัดของของระบบ
ไฟฟา กระแสไฟฟาลัดวงจร ซึง่
เปนผลทําใหเกิดเหตุเพลิงไหม
การสูบ บุห รี่ห รือ ใชวัต ถุไ วไฟ
อยางไมระมัดระวัง
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ผลกระทบ

ผลกระทบจากโครงการตอ
สิ่งแวดลอมภายนอก
ชวงเปดดําเนินการ
อาจจะเกิด อัค คีภ ัย จากความ
ขัด ของของระบบไฟฟา หรือ
กระแสไฟฟาลัดวงจร
อาจจะเกิด อัค คีภ ัย จากการใช
งานอุปกรณไฟฟา และการปรุง
อาหารจากผูพักอาศัยในหองพัก

7.การระบายนํ้า

ผลกระทบจากสิ่งแวดลอม
ภายนอกที่มีตอผูพักอาศัย
ในโครงการ

มีสถานีดับเพลิงหัวหมากอยู
ใกลเคียงโครงการ พรอมเขา
ระงับเหตุไดโดยเร็ว
บริเวณโดยรอบโครงการไมมี
การใชประโยชนทีด่ นิ ที่เสีย่ ง
ตอการเกิดอัคคีภยั
เสนทางการเขาถึงของรถดับ
เพลิงเปนไปไดโดยสะดวก
โดยใชถนนลาดพราว เพือ่
เขาระงับเหตุได

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน

ชวงเปดดําเนินการ
1. ตรวจสอบระบบปองกันอัคคีภัยใหใชการไดอยูเสมอตามคําแนะนําของผู
ผลิต หากพบวามีการชํารุดหรือใชการไมไดใหรีบแกไขทันที
2. จัดใหมีแผนการปองกันและดับเพลิงของอาคารโครงการ โดยเจาของ
โครงการ ตองปรับปรุงใหสอดคลองกับโครงสรางการบริหารงาน และ
สถานการณที่ไดจากการฝกซอม การอพยพหนีไ ฟ และการดับเพลิง
เพื่อใหไดแผนการปองกัน และดับเพลิงของโครงการที่มีประสิทธิภาพ
3. ติดตั้งแบบแปลน แผนผังตําแหนงที่ติดตั้งอุปกรณดับเพลิงตางๆ พรอม
กับติดปายแนะนําการใชอุปกรณแตละชนิด บริเวณที่อุปกรณติดตั้งอยู
และบริเวณโถงลิฟตของแตละชั้นของอาคาร
4. จัดใหมีการอบรมและการซอมอพยพหนีไฟและการดับเพลิงของอาคาร
โครงการ โดยประสานงานกับสถานีดับเพลิงใกลเคียงเปนประจําทุกป

ชวงกอสราง
นํ้าที่ไ หลนองในโครงการ อาจ
พ ัด พ า ต ะ ก อ น ด ิน อ อ ก ส ู
ภา ย นอก โ ค ร งก าร ถาไ ม ม ี
มาตรการปองกันที่ดีพ ออาจสง
ผลกระทบตอการอุดตัน นํ้าทวม
ขัง และความสกปรกของพื้นที่
โดยรอบได

ชวงกอสราง
1. จัดใหมีระบบระบายนํ้าชัว่ คราวรอบพืน้ ทีก่ อสราง เพือ่ ปองกันนํ้าทวมขัง
บริเวณพืน้ ทีก่ อสรางและจัดใหมีบอดักตะกอนดิน กอนระบายนํ้าออกนอก
พืน้ ทีโ่ ครงการ
2. หมั่นทําความสะอาดบริเวณหนางาน เพื่อปองกันมิใหเศษดิน และเศษ
วัสดุกอสรางอุดตัน หรือกีดขวางการไหลของนํ้า
3. จัดใหมีการลางลอรถบรรทุกกอนออกนอกโครงการ เพื่อปองกันเศษดิน
ตกหลนลงสูพื้นถนนที่กอใหเกิดการอุดตันของทอระบายนํ้า ฝุนละออง
และอุบัติเหตุบนทองถนน

ชวงเปดดําเนินการ
ส ภ าพพ ื้น ผ ิว ป ก ค ล ุม ด ิน ถูก
เปลี่ยนจากพื้นที่ราบเปนอาคาร
คส ล . สูง 23 ชั้น จ ํา น วน 1
อาคาร สวนหยอม และถนน
ภายในโครงการทําใหอัตราการ
ระบายนํ้าเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่ง
ถาไมมีการควบคุมหรือจัดการที่
ดีจ ะกอใหเกิด ปญหานํ้าทวม
ภายในโครงการ และบริเวณใกล
เคียงได

ชวงเปดดําเนินการ
1. จัดใหมีทอระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กรอบพืน้ ทีโ่ ครงการ ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 0.40, 0.60 และ 0.80 เมตร ความลาดเอียง 1:200 รอบพืน้ ที่
โครงการ
2. จัดใหมีบอหนวงนํ้า จํานวน 1 บอ ปริมาตรกักเก็บ 455.0 ลูกบาศกเมตร
ติดตั้งเครื่องสูบนํ้า จํานวน 2 ชุด กําลังไฟฟา 4.0 kW อัตราการระบาย
นํ้าออก 3.0 ลูกบาศกเมตร/นาที ผานทอ 10 นิ้ว และทอ Over Flow
ขนาด 0.4 เมตร ความลาดเอียง 1: 200 ระบายนํ้าเขาสูบอดักขยะ และ
ระบายออกสูทอระบายนํ้าบนถนนลาดพราว
3. จัดใหมีเ จาหนาที่ตรวจสอบระดับ นํ้าในบอพัก นํ้า และทอระบายนํ้า
อยางสมํ่าเสมอ เพื่อ ใหสามารถระบายนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ ถา
พื้นที่ใดมีนํ้าทวมขังใหแกไขทันที
4. จัดทําตารางกําหนดระยะเวลาซอมบํารุงเครื่องสูบนํ้าตามคูมือ เพื่อความ
สะดวกในการซอมบํารุงในแตละครั้ง และเพื่อใหอุปกรณและระบบทุก
สวนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
5. ลางทําความสะอาดทอระบายนํ้าโดยรอบอาคารโครงการ 2 ครัง้ /ป (กอน
และหลังฤดูฝน)
6. ถาทอระบายนํ้าอุดตันใหฉีดลางทําความสะอาดและขุดลอกตะกอนทันที

8. การใชประโยชน ชวงกอสราง
ที่ดิน/ทัศนียภาพ การกอสรางโครงการในชวง
ระยะเริ่มตนอาจมีกิจกรรมที่เกิด
มุมมองที่ไมเหมาะสม หรือ เปน
ทัศนียภาพที่ไมดีตอผูพบเห็น

ชวงกอสราง
1. ดูแลการกอสรางโครงการใหเปนไปตามแบบภูมิสถาปตยที่ไดออกแบบไว
2. ดูแ ลบริเ วณหนางานใหมีค วามสะอาด และเปนระเบีย บเรีย บรอย
ปราศจากขยะ และกองเศษวัสดุกอสรางที่ไมใชงานแลว
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ผลกระทบ

ผลกระทบจากโครงการตอ
สิ่งแวดลอมภายนอก
ชวงเปดดําเนินการ
อาคารโครงการ สูง 23 ชั้น อาจ
บดบัง มุม มองและทัศ นีย ภาพ
ของอาคารขางเคียง

ผลกระทบจากสิ่งแวดลอม
ภายนอกที่มีตอผูพักอาศัย
ในโครงการ

การใชประโยชนที่ดินโดย
รอบมีการใชประโยชนเปน
คอนโดมิเ นีย ม แมนชั่น
อพารทเมนท อาคาร
พาณิช ย บานพัก อาศัย
หางสรรพสิน คา รานคา
และอาคารสํานักงาน

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน

ชวงเปดดําเนินการ
1. จัดใหมีพ้นื ทีส่ เี ขียวบริเวณชัน้ พื้นดิน และบนอาคาร เพือ่ เพิ่มทัศนียภาพที่
รมรืน่ ใหกับอาคาร โดยปลูกตามแนวรั้วของโครงการ และพื้นที่วางของ
โครงการ
2. จัด ใหมีก ระจกที่ม ีค าการสะทอนแสงตามกฎกระทรวงฉบับ ที่ 48
(พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญ ญัต ิค วบคุม อาคาร พ.ศ.
2522 ขอ 27 กลาววา “วัสดุที่เปนผิวของผนังภายนอกอาคาร จะตองมี
ปริมาณการสะทอนแสงไดไมเกินรอยละ 30”
3. ดูแ ลพื้นที่สีเขียวของโครงการใหเปนไปตามที่ไดออกแบบไวอยูเสมอ
และทําการตัดแตงตนไมในโครงการเปนประจํา

ผลกระทบจากการเกิดขึ้นของโครงการ ทางโครงการไดจัดเตรียมมาตรการลดผลกระทบ ซึ่งมีรายละเอียด
แสดงในบทที่ 4, 5 และ 6 ของรายงานฉบับหลัก

1.4 เหตุผลและวัตถุประสงคของการจัดทํารายงาน
1.4.1 เหตุผลของการจัดทํารายงาน
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจ้นิ ลาดพราว 111 จัดเปนอาคารสูง และอาคารขนาดใหญพิเศษ มีจํานวนหองชุดทั้งสิน้
648 หอง ประกอบดวย หองชุดพักอาศัย 644 หอง และหองชุดพาณิชย 4 หอง มีพนื้ ที่ใชสอยรวมทั้งสิ้น 29,873.0
ตารางเมตร ซึ่งเขาขายตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม เรื่องกํา หนดประเภท และขนาดของโครงการ หรือกิจการที่ตองมีรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ประเภทโครงการอาคารอยูอาศัยรวมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ที่มีจํานวนหองพักตั้งแต 80 หองขึ้นไป หรือ
มีพื้นที่ใชสอยตั้งแต 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ในขั้นตอนขออนุญาต
กอสราง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 และราชกิจจานุ
เบกษา เลม 136 ตอนพิเศษ 3ง ลงวันที่ 4 มกราคม 2562
ดังนั้น บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด ผูขออนุญาตและดําเนินโครงการจึงไดมอบหมายใหบริษัท อีโคซิสเต็ม
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด จัดทํารายงานฯ เพื่อเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพื่อใชประกอบการพิจารณาในขั้นการขออนุญาตกอสรางอาคารโครงการตอไป
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1.4.2 วัตถุประสงคของการจัดทํารายงาน
1. ศึกษารายละเอียดของโครงการ
2. ศึกษาสภาพแวดลอมปจจุบนั บริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ และบริเวณใกลเคียง
3. ประเมินผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึน้ จากโครงการ ในชวงกอสราง และชวงเปดดําเนินการ
4. กําหนดมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบทีค่ าดวาจะเกิดขึ้นอันเนือ่ งจากการดําเนินโครงการ ชวงกอสราง
และชวงเปดดําเนินการ
5. กําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เพือ่ เปนการเฝาระวังและประเมินผลประสิทธิภาพของ
มาตรการทีไ่ ดใชในการปองกัน และลดผลกระทบของการดําเนินการของโครงการ

1.5 ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา
1.5.1 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษา และจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอมของโครงการอาคารชุด ดิ ออริจนิ้ ลาดพราว 111 ได
กําหนดใหการศึกษาครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดลอม 4 ดาน ไดแก ทรัพยากรดานกายภาพ ทรัพยากรดานชีวภาพ
คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต โดยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาไว 2 ระดับ คือ
ระดับที่ 1

พื้นที่โครงการ 3 1 95 ไร หรือ 5,580.0 ตารางเมตร

ระดับที่ 2

พื้นที่บริเวณใกลเคียงที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ

1.5.2 ขั้นตอนการศึกษาและวิธีการศึกษา
ขั้น ตอนการศึกษาและวิธีการศึกษา ประกอบดวย การกํา หนดขอบเขตพื้น ที่ศึกษา การศึกษารายละเอียด
โครงการ การศึกษาสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปจจุบัน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และการ
เสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบ โดยมีแผนการศึกษาและจัด
ทําการรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการอาคารชุด ดิ ออริจ้นิ ลาดพราว 111 ประมาณ 6 เดือน
โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 1.5 1)
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ตารางที่ 1.5 1 สรุประยะเวลาการศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการอาคารชุด
ดิ ออริจ้นิ ลาดพราว 111
ป พ.ศ. 2563
ขั้นตอนการจัดทํารายงาน
การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

กุมภาพันธ
1 2

3

เมษายน

พฤษภาคม

4 1 2 3 4 1

มิถุนายน

2

3 4 1 2

กรกฎาคม

3

4 1 2 3

x

x

สิงหาคม
4

1 2 3 4

x x

x

x x x

4. รวบรวมขอมูล และประเมิน ผล
กระทบสิ่งแวดลอม

x x x x

x

5. เสนอมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่ง แวด ลอม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบ

x

x

1. การศึกษารายละเอียดโครงการ
1.1 รายละเอียด ประเภท และขนาด x
โครงการ
1.2 ตําแหนงที่ตั้งโครงการ

x

x x

1.3 ต ร ว จ ส อ บ ข อ ก ํา ห น ด แ ล ะ
กฎหมายที่เกี่ยวของ

x

x

1.4 ระบบสาธารณูป โภ ค ระบบ
สุขาภิบาล พืน้ ที่สีเขียว ระบบรักษา
ความปลอดภัย และระบบปองกัน
อัคคีภยั

x

x

x x

2. การกําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา
2.1 การวางแผนการจัดทํารายงานฯ

x x

2.2 การวางแผนศึกษาการมีสวนรวม x
ของประชาชน

x

x

x x x x x x

x

x x x x

การสํารวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1

x

x

x x x x x x

x

x x x x

การสํารวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2
3. การศึกษาสภาพทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมปจจุบัน
3.1 ศึกษาขอมูลทางอินเทอรเน็ต
3.2 สํารวจขอมูลภาคสนาม

x

x
x x x x x

6. จัดทําเลมรายงานฯ

x x x

x x x x

ที่มา : บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด

1.6 ระยะเวลาการกอสราง
โครงการมีกําหนดการวางแผนงานการกอสรางโครงการเปนระยะเวลาประมาณ 24 เดือน (ตารางที่ 1.6 1)
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บทที่ 1

1.7 คณะผูจัดทํารายงาน
1) วางแผน ตรวจสอบ และใหคําปรึกษาในการศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
นายสุวิทย วรรณประดิษฐ
2) รายละเอียดโครงการ
นายสุวิทย วรรณประดิษฐ
นายชัยวัฒน กิตติวัฒนานุเคราะห
นายปยวัฒน วรรณประดิษฐ
3) ทรัพยากรกายภาพ
นายชัยวัฒน กิตติวัฒนานุเคราะห
นายณัฐภัทร พงษธรรม
4) ทรัพยากรชีวภาพ
นางสาวชอเพชร ปญจสมานวงศ
นางธัญกมล พงษธรรม
5) คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
นางสาวชอเพชร ปญจสมานวงศ
นางสาวสุกัญญา พลับขจร
นางธัญกมล พงษธรรม
6) คุณคาตอคุณภาพชีวิต
นายณัฐภัทร พงษธรรม
นายปตติ คงชุม
นางสุรีพร โลภาส
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รายละเอียดโครงการ

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ
2.1 ที่ตั้ง และการคมนาคมเขาสูโครงการ
2.1.1 ที่ตั้งโครงการ
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจน้ิ ลาดพราว 111 ตัง้ อยูที่ ถนนลาดพราว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
ดําเนินการโดย บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด เดิมชือ่ บริษทั พารค พิลลาร จํากัด ไดจดทะเบียนเปลีย่ นชือ่ เปน บริษทั
ออริจน้ิ ลาดพราว จํา กัด เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 (เอกสารแสดงในภาคผนวกที่ 1) ดํา เนินการเปนอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 23 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร จัดเปนอาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษ มีจํานวนหองชุดรวมทัง้ สิน้
648 หอง ประกอบดวย หองชุดพักอาศัย 644 หอง และหองชุดพาณิชย 4 หอง ทีจ่ อดรถยนต 218 คัน พื้น ที่ส วน
สระวายนํ้า และถนนภายในโครงการ (ที่ตั้งโครงการแสดงในภาพที่ 2.1 1)
ดําเนินการบนทีด่ นิ จํานวน 1 แปลง มีขนาดพืน้ ที่ 3 1 95 ไร หรือ 5,580.0 ตารางเมตร (ภาพที่ 2.1 2 และ
เอกสารแสดงในภาคผนวกที่ 1)
ระวาง

เลขที่ดิน

เลขที่โฉนด

เนื้อที่ดิน

5136 V 7622 11

7382

5874

3 1 95 ไร (5,580.0 ตร.ม.)

สภาพภูมิป ระเทศบริเวณพื้น ที่ตั้งโครงการ พื้น ที่โครงการมีระดับ ของพื้นที่ตํ่ากวาถนนลาดพราวดานหนา
โครงการประมาณ 15 20 เซนติเมตร ปจจุบันมีการใชประโยชนที่ดินเปนพื้นที่วางรอการใชประโยชน อาคารสํานักงาน
ขายชั่วคราว สูง 1 ชั้น 1 อาคาร ตามใบอนุญาตกอสรางสํานักงานชั่วคราว เลขที่ บป. 364/2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม
2562 (สภาพปจจุบันของพื้นที่โครงการแสดงในภาพที่ 2.1 3)
พื้นที่โดยรอบโครงการมีการใชประโยชนเปนคอนโดมิเนียม แมนชั่น อพารทเมนท อาคารพาณิชย บานพัก
อาศัย หางสรรพสินคา รานคา และอาคารสํานักงาน มีอาณาเขตติดกับพื้นที่โดยรอบ ดังนี้ (ภาพที่ 2.1 4)
ทิศเหนือ

ติดกับ

ลํารางสาธารณะประโยชน กวาง 1.00 2.00 เมตร (ปจจุบนั ไมมีสภาพเปนลําราง)
ถัดไปเปนวราภัส แมนชั่น 1 สูง 8 ชั้น เลขที่ 3075 และวราภัส แมนชั่น 2 สูง 8
ชั้น เลขที่ 3075/1 และลุมพินี เซ็นเตอร ลาดพราว 111 อาคาร F สูง 8 ชั้น

ทิศใต

ติดกับ

ถนนลาดพราว กวาง 30 เมตร ถัดไปเปนรานคา สูง 2 4 ชั้น เลขที่ 3772,
3474, 3467 ซอยลาดพราว 138 กวางประมาณ 6 เมตร และเลขที่ 3476/2 3,
3476/4, 3476/5, 3478 3474, 3480, 3482, 3484, 3486, 3488 ซอย
ลาดพราว 140 กวางประมาณ 6 เมตร และเลขที่ 3789, 3490 และ 3490/2 3

ทิศตะวันออก ติดกับ

บานพักอาศัย สูง 4 ชั้น เลขที่ 25 27 ซอยลาดพราว 113 แยก 1 กวางประมาณ
6 เมตร บานพักอาศัย สูง 2 ชั้น เลขที่ 23 อพารเมนท UMK สูง 8 ชั้น เลขที่
3079/19 และอาคารพาณิช ย สูง 4 ชั้น เลขที่ 3079 และ 3079/1 ถัดไปเปน
บานพักอาศัย สูง 2 ชัน้ เลขที่ 29 และบานพักอาศัย สูง 2 ชัน้ เลขที่ 21 และอาคาร
พาณิชย สูง 4 ชัน้ เลขที่ 3079/7 17 และอาคารพาณิชย สูง 4 ชัน้ เลขที่ 3079/2
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ทิศตะวันตก

ติดกับ

ลํารางสาธารณะประโยชน กวาง 1.00 2.00 เมตร (ไมมีสภาพ) ถัดไปเปนอาคาร
พาณิชย สูง 4 ชั้น และที่จอดรถยนต เลขที่ 3071

ทั้งนี้ โครงการไดทําการยื่นหนังสือไปยังสํานักงานเขตบางกะป เลขที่ PPL 19/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน
2563 ดังภาคผนวกที่ 1 เพื่อแจงใหทางสํานักงานเขตฯ รับทราบถึงสภาพปจจุบันของพื้นที่โครงการ ซึ่งมีแนวเขต
ดานทิศเหนือติดกับลํารางสาธารณะประโยชน ซึ่งปจจุบันไมมีสภาพเปนลําราง แตเปนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และมี
แนวรั้ว คสล. อยูดานชิดกับอาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น, อาคารวราภัสแมนชั่น 1, อาคารวราภัสแมนชั่น 2 และอาคาร
ลุมพินีเซนเตอร สวนบริเวณฝงที่อยูติดกับโครงการไมปรากฏวามีแนวรั้ว คสล. ชิดติดกับลํารางฯ แตอยางใด ยังคงเปน
พื้นที่เปดโลงอยู
ดังนั้น ในการพัฒนาโครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 นั้น บริษัทฯ จะดําเนินการภายในขอบเขต
พื้นที่ดินของบริษัทฯ เทานั้น จะไมมีการรุกลํ้าเขาไปในพื้นที่ลํารางสาธารณะประโยชนใดๆ ทั้งสิ้น และหากสํานักงาน
เขตบางกะป หรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ มีความประสงคเขาไปตรวจสอบแนวเขตที่ดินของโครงการ หรือจะให
บริษัทฯ ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด บริษัทฯ มีความยินดีใหความรวมมือในการปฏิบัติทุกประการ

2.1.2 การคมนาคมบริเวณพื้นที่โครงการ
การคมนาคมเขาสูพื้นที่โครงการสามารถเดินทางได 3 วิธี ไดแก การเดินทางดวยระบบคมนาคมทางรถยนต รถ
โดยสารประจําทาง และทางเรือ มีรายละเอียด ดังนี้
1) การเดินทางดวยระบบคมนาคมทางรถยนต
การเดินทางโดยรถยนตเพื่อมายังพื้นที่โครงการจะใชถนนลาดพราว เปนเสนทางสายหลัก มีรายละเอียด
ดังนี้ (ภาพที่ 2.1 1)
(1) การเดินรถจากถนนเสรีไทย มุงทิศใต แลวแลนผานสะพานยกระดับถนนลาดพราว จนพบหางสรรพ
สินคาเดอะ มอลล บางกะป ใหตรงไปอีกประมาณ 1.2 กิโลเมตร เพื่อกลับรถ และตรงมาประมาณ
450 เมตร จากนัน้ เลี้ยวซายเขาโครงการ
(2) การเดินรถจากถนนศรีนครินทร มุงทิศเหนือ แลวแลนผานสะพานขามแยกลําสาลี ตรงไปแลวเลี้ยว
ซายเขาสูถนนลาดพราว จนพบหางสรรพสินคาเดอะ มอลล บางกะป ใหตรงไปอีกประมาณ 1.2
กิโลเมตร เพื่อกลับรถ และตรงมาประมาณ 450 เมตร จากนัน้ เลี้ยวซายเขาโครงการ
(3) การเดินรถจากถนนนวมินทร มุงทิศใต แลนตรงไปจนถึงแยกบางกะป เลี้ยวเขาสูถนนลาดพราว จน
พบหางสรรพสินคาเดอะ มอลล บางกะป ใหตรงไปอีกประมาณ 1.2 กิโลเมตร เพือ่ กลับรถ และตรงมา
ประมาณ 450 เมตร จากนัน้ เลีย้ วซายเขาโครงการ
(4) การเดินรถจากถนนรัชดาภิเษก มุงทิศเหนือ แลนตรงไป เมื่อถึงแยกที่ถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนน
ลาดพราว ใหเลี้ยวขวาเขาสูถนนลาดพราว เมื่อพบโรงพยาบาลเวชธานี ใหตรงไปอีกประมาณ 220
เมตร จากนั้นเลี้ยวซายเขาสูโครงการ
2) การเดินทางดวยรถโดยสารประจําทาง
การคมนาคมในบริเวณเขตบางกะป มีโครงขายการคมนาคมทีเ่ ชือ่ มโยงกันหลายสาย โดยมีถนนสายหลักที่
สําคัญ ไดแก ถนนลาดพราว ถนนนวมินทร ถนนรามคําแหง ถนนพระราม 9 ถนนศรีนครินทร ถนนเสรีไทย ทางพิเศษฉลอง
รัช และทางพิเศษศรีรัช นอกจากนีย้ งั ประกอบไปดวยซอยเชื่อมพืน้ ทีก่ ารเดินทางตางๆ และถนนสายรองทีเ่ ชื่อมตอระหวาง
พืน้ ที่ โดยมีระบบคมนาคมขนสงสาธารณะ ระบบขนสงมวลชน (องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ, ขสมก.) มีการใหบริการผาน
พืน้ ทีโ่ ครงการ ดังนี้
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3
4
1

พื้นที่โครงการ

มาตราส่วน

2

เมตร

อาคารลุมพินี เซ็นเตอร์
อาคาร ชัน สูง . ม.
อาคารวราภัสแมนชัน
อาคาร ชัน สูง . ม.
อาคารวราภัสแมนชัน
อาคาร ชัน สูง . ม.

อาคารพาณิชย์
อาคาร ชัน สูง . ม.

ทีตังโครงการ

อาคาร ยู เอ็ม เค
อาคาร ชัน สูง . ม.
อาคารพาณิชย์
อาคาร ชัน สูง . ม.

แผนทีสังเขป
มาตราส่วน

เมตร

ภาพที่

2.1-1

ตําแหนงที่ตั้งโครงการและการคมนาคมเขาพื้นที่โครงการ
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N

4 3
2
5
มาตราสวน

เมตร

1
0

25

50

75

100

1

พื้นที่โครงการ

พื้นที่โครงการ

1 สภาพปจจุบันโครงการ มุมมองที่ 1 ดานขาง และดานหนาของสํานักงานขายชั่วคราวของโครงการ

พื้นที่โครงการ
พื้นที่โครงการ
3 สภาพปจจุบันโครงการ มุมมองที่ 3 ภายในพื้นที่โครงการ

2 สภาพปจจุบันโครงการ มุมมองที่ 2 ภายในพื้นที่โครงการ

พื้นที่โครงการ

พื้นที่โครงการ

4 สภาพปจจุบันโครงการ มุมมองที่ 4 ภายในพื้นที่โครงการ

5 สภาพปจจุบันโครงการ มุมมองที่ 5 จากดานหนาโครงการ

ภาพที่

2.1 3

สภาพปจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการ
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N
N,W
N
W
E

S
S

วราภัสแมนชั่น 2

ลุมพินี เซ็นเตอร ลาดพราว 111

วราภัสแมนชั่น 1

ลํารางสาธารณะประโยชน

N ลํารางสาธารณะประโยชน กวาง 1.0-2.0 เมตร (ไมมีสภาพ) ถัดไปเปนวราภัส แมนชั่น 1 สูง 8 ชั้น เลขที่ 3075 และวราภัส แมนชั่น 2 สูง 8 ชั้น เลขที่ 3075/1
และลุมพินี เซ็นเตอร ลาดพราว 111 อาคาร F สูง 8 ชั้น

S

ถนนลาดพราว กวาง 30 เมตร ถัดไปเปนรานคา สูง 2-4 ชั้น เลขที่ 3772, 3474, 3467 ซอยลาดพราว 138 กวางประมาณ 6 เมตร และเลขที่ 3476/2-3,
3476/4, 3476/5, 3478-3474, 3480, 3482, 3484, 3486, 3488 ซอยลาดพราว 140 กวางประมาณ 6 เมตร และเลขที่ 3789, 3490 และ 3490/2-3
อพารทเมนท UMK

บานเลขที่
25-27

บานเลขที่ 3079, 3079/1

บานเลขที่ 23

พื้นที่โครงการ

E

บานพักอาศัย สูง 4 ชั้น เลขที่ 25-27 ซอยลาดพราว 113 แยก 1 กวางประมาณ 6 เมตร บานพักอาศัย สูง 2 ชั้น
เลขที่ 23 อพารเมนท UMK สูง 8 ชั้น เลขที่ 3079/19 และอาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น เลขที่ 3079และ3079/1
บานเลขที่ 3071

พื้นที่โครงการ

บานเลขที่ 3071
ลํารางสาธารณะประโยชน

W ลํารางสาธารณะประโยชน กวาง 1.0-2.0 เมตร (ไมมีสภาพ) ถัดไปเปนอาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น และที่จอดรถยนต เลขที่ 3071
ภาพที่

2.1-4

พื้นที่มีอาณาเขตติดตอโดยรอบโครงการ
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บทที่ 2
ลําดับ สายรถโดยสารประจําทาง

ตนทาง

ปลายทาง

ชวงเวลาใหบริการ (น.)

1

122

วัดเทพลีลา

เซ็นทรัลลาดพราว

05.00 22.00

2

126

บางเขน

รามคําแหง

05.00 22.00

3

137

รัชดาภิเษก

รามคําแหง

04.30 23.00

4

145

อูแพรกษา บอดิน

อูหมอชิต 2

บริการตลอดคืน

5

151

มีนบุรี

ลาดพราว 71

05.00 22.00

6

156

อูใตทางดวนรามอินทรา

ลาดพราว 71

04.30 22.00

7

172

เคหะธนบุรี

หมูบานนักกีฬา

05.00 22.00

8

178

สวนสยาม

ตลาดสุคนธสวัสดิ์

04.30 21.30

9

191

เคหะคลองจั่น

กระทรวงพาณิชย

05.20 22.10

10

27

มีนบุรี

อนุสาวรียชัย

05.00 22.00

11

ต.41

หมูบานรัตนโกสินทร 200 ป

เดอะ มอลล บางกะป

06.00 22.00

12

502

มีนบุรี

อนุสาวรียชัย

05.15 20.20

13

514

มีนบุรี

สีลม

03.50 22.00

14

545

ทานํ้านนทบุรี

รามคําแหง

05.00 22.00

15

73 ก.

อูสวนสยาม

สะพานพุทธ

05.00 22.00

16

8

แฮปปแลนด

สะพานพุทธ

05.00 22.00

17

92

พัฒนาการ

อนุสาวรียชัยสมรภูมิ

05.00 22.00

18

96

มีนบุรี

หมอชิต 2

04.00 22.00

ที่มา : องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
3) การเดินทางดวยเรือ
ทาเรือคลองแสนแสบที่อยูใกลโครงการมากที่สุด คือ ทาเดอะมอลลบางกะป ตั้งอยูดานหลังหางสรรพสิคา
เดอะ มอลล บางกะป อยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 1.5 กิโลเมตร ผูพักอาศัยสามารถใชบริการรถจักรยานยนต
รับจาง หรือเดินเทาตอไปยังพื้นที่โครงการไดโดยสะดวก
4) การเดินทางดวยรถไฟฟา BTS ในอนาคต
รถไฟฟา BTS สายสีเหลือง ซึ่งอยูระหวางกอสราง โดยสถานีที่อยูใกลกับโครงการมากที่ส ุด คือ สถานี
บางกะป อยูหางจากโครงการประมาณ 450 เมตร คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จและเปดใหบริการภายในป พ.ศ. 2564
ซึ่งผูพักอาศัยสามารถใชบริการรถจักรยานยนตรับจาง หรือเดินเทาตอไปยังพื้นที่โครงการไดโดยสะดวก
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2.2 ประเภท ขนาด และรูปแบบของโครงการ
2.2.1 ประเภท และขนาดของโครงการ
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจน้ิ ลาดพราว 111 เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 23 ชั้น จํานวน 1 อาคาร มี
พื้นที่ใชสอยอาคาร 29,873.0 ตารางเมตร ความสูงระดับสูงสุดของอาคาร +83.15 เมตร จัดเปนประเภทอาคารอาคาร
สูงและอาคารขนาดใหญพิเศษ มีจํานวนหองชุดรวมทัง้ สิน้ 648 หอง ประกอบดวย หองชุดพักอาศัย 644 หอง และหองชุด
พาณิชย 4 หอง ที่จอดรถยนต 218 คัน สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ เชน หองออกกําลังกาย สระวายนํ้า และสวน
หยอม มีขนาดหองดังนี้
หองชุดพักอาศัย ขนาด < 35.0 ตารางเมตร

จํานวน 644 หอง

หองชุดพักอาศัย ขนาด > 35.0 ตารางเมตร

จํานวน

0 หอง

หองชุดพาณิชย

จํานวน

4 หอง

จํานวนผูพักอาศัย และพนักงานภายในโครงการ ประเมินจากจํานวนหองชุดพักอาศัยทั้งหมดของโครงการ ดังนี้
หองพักอาศัยขนาด < 35 ตารางเมตร (คิด 3 คน/หอง) คิดเปนผูพักอาศัย 644 X 3 เทากับ 1,932 คน
หองพักอาศัยขนาด > 35 ตารางเมตร (คิด 5 คน/หอง) คิดเปนผูพักอาศัย 0 X 5 เทากับ 0 คน
หองชุดพาณิชย (รานคา) (คิด 5 คน/หอง) คิดเปนผูพักอาศัย (4X5) เทากับ 20 คน
พนักงานประจําโครงการ เทากับ 10 คน
รวมจํานวนผูพักอาศัย และพนักงาน (1,932+0+20+10) 1,962 คน
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2.2.2 กิจกรรมการใชสอยประโยชนของอาคาร
กิจกรรมการใชสอยประโยชนของโครงการ เนนการพักอาศัย และการพักผอนเปนหลัก จัดใหมีสิ่งอํานวยความ
สะดวก เชน หองออกกําลังกาย และสระวายนํ้า เปนตน มีขนาดพื้นที่ใชสอยรวมของอาคารเทากับ 29,873.0 ตาราง
เมตร มีรายละเอียดดังนี้ (ผังบริเวณโครงการแสดงในภาพที่ 2.2 1 และแบบแปลนอาคารแสดงในภาพที่ 2.2 2
และภาคผนวกที่ 7)
ตารางที่ 2.2 1 ขนาดพื้นที่ใชสอย และกิจกรรมการใชสอยประโยชนโครงการอาคารชุด ดิ ออริจน้ิ ลาดพราว 111
ขนาดพื้นที่ใชสอย
(ตารางเมตร)

ชั้นที่

กิจกรรมการใชสอยประโยชนอาคาร

ชั้นที่ 1

โถงตอนรับ หองนํ้าสวนกลาง หองจดหมาย หองเก็บของ สํานักงานนิติบุคคล ขนาด 30
ตารางเมตร หองชุดพาณิชย 4 หอง หองเครือ่ งปม หองเครือ่ ง MDB หองเครื่อง GEN หองพัก
ขยะรวม ทางเดิน พื้นที่จัดสวน ที่จอดรถยนต 85 คัน ที่กลับรถ ทางรถวิง่ โถงลิฟตโดยสาร ลิฟต
โดยสาร โถงลิฟตดับเพลิง ลิฟตดับเพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ

ชั้นที่ 1M (ชั้นลอย) ที่จอดรถยนต 15 คัน ทางรถวิ่ง โถงลิฟตโดยสาร ลิฟตโดยสาร โถงลิฟตดับเพลิง ลิฟตดับเพลิง

2,045.0

740.0

ชั้นที่ 2

ที่จอดรถยนต 59 คัน ที่กลับรถ ทางรถวิ่ง โถงลิฟตโดยสาร ลิฟตโดยสาร โถงลิฟตดับเพลิง ลิฟต
ดับเพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ

1,787.0

ชั้นที่ 3

ที่จอดรถยนต 59 คัน ที่กลับรถ ทางรถวิ่ง ถังเก็บนํ้า หองเครื่องปม กระบะปลูกตนไม โถง
ลิฟตโดยสาร ลิฟตโดยสาร โถงลิฟตดับเพลิง ลิฟตดับเพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ

1,787.0

ชั้นที่ 4

หองชุดพักอาศัย 24 หอง หองนั่งเลน หองนํ้าสวนกลาง หองออกกําลังกาย สระวายนํ้า พื้นที่
จัดสวน หองไฟฟา หองขยะ ทางเดิน โถงลิฟตโดยสาร ลิฟตโดยสาร โถงลิฟตดับเพลิง ลิฟตดับ
เพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ

1,845.0

ชั้นที่ 5 22

หองชุดพักอาศัย 33 หอง/ชั้น (รวมทั้งหมด 594 หอง) หองไฟฟา หองขยะ ทางเดิน โถงลิฟต
1,123.0/ชั้น
โดยสาร ลิฟตโดยสาร โถงลิฟตดับเพลิง ลิฟตดับเพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ
(รวมเปน 20,214.0)

ชั้นที่ 23

หองชุดพักอาศัย 26 หอง พื้นที่สันทนาการ หองไฟฟา หองขยะ ทางเดิน โถงลิฟตโดยสาร
ลิฟตโดยสาร โถงลิฟตดับเพลิง ลิฟตดับเพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ

1,155.0

ชั้นดาดฟา

พืน้ ทีส่ ันทนาการ พื้นที่จดั สวน พืน้ ทีห่ นีไฟทางอากาศ ทางเดิน หองเครือ่ งลิฟต หองเครือ่ งปม ถัง
เก็บนํ้า บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ

300.0

พื้นที่ใชสอยรวมของโครงการ

29,873.0

ที่มา : บริษัท ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด
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2.2.3 ทรัพยสวนกลางของอาคารชุดพักอาศัย
1) พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
มาตรา 6/1 ในกรณีทผ่ี มีู กรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ และอาคารตามมาตรา 6 ทําการโฆษณาขายหองชุดในอาคารชุด ตอง
เก็บสําเนาขอความหรือภาพทีโ่ ฆษณา หรือหนังสือชักชวนทีน่ าํ ออกโฆษณา แกบุคคลทัว่ ไปไมวาจะทําในรูปแบบใดไวในสถานที่
ทําการจนกวาจะมีการขายหองชุดหมด และตองสงสําเนาเอกสารดังกลาวใหนิตบิ คุ คลอาคารชุดจัดเก็บไวอยางนอยหนึง่ ชุด
การโฆษณาขายหองชุดในอาคารชุดในสวนที่เกี่ยวกับหลักฐานและรายละเอียดที่กําหนดไวในมาตรา 6 ขอ
ความหรือภาพที่โฆษณาจะตองตรงกับหลักฐานและรายละเอียดที่ยื่นพรอมคําขอจดทะเบียน และตองระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับทรัพยสวนกลางนอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา 15 ใหชัดเจน
ใหถือวาขอความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนเปนสวนหนึ่งของสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อ
ขายหองชุด แลวแตกรณี หากขอความหรือภาพใดมีความหมายขัดหรือแยงกับขอความในสัญญาจะซื้อจะขายหรือ
สัญญาซื้อขายหองชุด ใหตีความไปในทางที่เปนคุณแกผูจะซื้อหรือผูซื้อหองชุด
มาตรา 6/2 สัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายหองชุดระหวางผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารตาม
มาตรา 6 กับผูจะซื้อหรือผูซื้อหองชุดตองทําตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในกรณีที่มีการโฆษณาขายหองชุดในอาคารชุด ตองเก็บสําเนาขอความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือ
ชักชวนที่นําออกโฆษณาแกบุคคลทั่วไปไมวาจะทําในรูปแบบใดไวในสถานที่ทําการจนกวาจะมีการขายหองชุดหมด
และตองสงสําเนาเอกสารดังกลาวใหนิติบุคคลอาคารชุดจัดเก็บไวอยางนอยหนึ่งชุด และสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญา
ซื้อขายหองชุดตองทําตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายหองชุด (แบบ
อช.22) เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 6/1 และ 6/2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
มาตรา 15 ทรัพยสินตอไปนี้ใหถือวาเปนทรัพยสวนกลาง
(1) ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด
(2) ที่ดินที่มีไวเพื่อใชหรือเพื่อประโยชนรวมกัน
(3) โครงสราง และสิ่งกอสรางเพื่อความมั่นคงและเพื่อการปองกันความเสียหายตอตัวอาคารชุด
(4) อาคารหรือสวนของอาคารและเครื่องอุปกรณที่มีไวเพื่อใชหรือเพื่อประโยชนรวมกัน
(5) เครื่องมือและเครื่องใชที่มีไวเพื่อใชหรือเพื่อประโยชนรวมกัน
(6) สถานที่ที่มีไวเพื่อบริการสวนรวมแกอาคารชุด
(7) ทรัพยสินอื่นที่มีไวเพื่อใชหรือเพื่อประโยชนรวมกัน
(8) สํานักงานของนิติบุคคลอาคารชุด
(9) อสังหาริมทรัพยที่ซื้อหรือไดมาตามมาตรา 48(1)
มาตรา 48 มติเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้ตองไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนคะแนนเสียง
ของเจาของรวมทั้งหมด (1) การอนุญาตใหเจาของรวมคนใดคนหนึ่งทําการกอสรางตอเติมที่มีผล
ตอทรัพยสวนกลางหรือลักษณะภายนอกของอาคาร โดยคาใชจายของผูนั้นเอง
(10) สิ่งกอสรางหรือระบบที่สรางขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยหรือสภาพแวดลอมภายในอาคารชุด เชน
ระบบปองกันอัคคีภัย การจัดแสงสวาง การระบายอากาศ การปรับอากาศ การระบายนํ้า การ
บําบัดนํ้าเสีย หรือการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(11) ทรัพยสินที่ใชเงินตามมาตรา 18 ในการดูแลรักษา
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจนิ้ ลาดพราว 111

2-29

บทที่ 2
2) ทรัพยสวนกลางของอาคารชุดพักอาศัย
การบริหารจัดการนิตบิ ุคคลอาคารชุดของโครงการอาคารชุด ดิ ออริจน้ิ ลาดพราว 111 ดําเนินการโดยผูจัดการ
นิตบิ ุคคลอาคารชุด และคณะกรรมการนิตบิ ุคคลอาคารชุด ซึง่ มาจากการเลือกตัง้ อันเปนไปตามพระราชบัญญัตอิ าคารชุด
พ.ศ.2522 แกไขเพิม่ เติมตามพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ทําหนาทีด่ ูแลบํารุงรักษาพืน้ ทีส่ เี ขียว ระบบ
สาธารณูปโภคของอาคารชุดใหสามารถใชงานไดตามปกติ และอยูในสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา รวมถึงการใหบริการผูอยู
อาศัยรวมกัน เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย โดยไมขัดตอผลประโยชนและไมละเมิดสิทธิข์ องผูอยูอาศัยทานอืน่
พรอมทั้งแกไขปญหาเรื่องรองเรียนในเรือ่ งตางๆ อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
โครงการจัดการจดทะเบียนอาคารชุด 1 อาคารชุด สําหรับบริหารโครงการอาคารชุด ดิ ออริจน้ิ ลาดพราว 111
โดยสํานักงานนิตบิ คุ คลอาคารชุด จํานวน 1 แหง บริเวณชัน้ ที่ 1 ของอาคาร ขนาดพืน้ ที่ 30.0 ตารางเมตร สามารถรองรับ
กรรมการนิตบิ คุ คล และเจาหนาทีน่ ติ บิ ุคคลได เพื่อบริหารจัดการโครงการตอไป โดยมีทรัพยสวนบุคคล และทรัพยสวนกลาง
ทีผ่ พัู กอาศัยภายในโครงการสามารถใชรวมกันได ประกอบดวย
(1) ทรัพยสวนบุคคล ไดแก
1. หองชุด ตามหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด รวมทัง้ สิน้ 648 หอง ประกอบดวย หองชุดพักอาศัย 644
หอง และหองชุดพาณิชย 4 หอง และระบบสาธารณูปโภคภายในหองชุด อาทิ ระบบไฟฟา และ
สื่อสาร ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ
(2) ทรัพยสวนกลาง ไดแก
1. สถานทีต่ ง้ั โครงการ ดิ ออริจน้ิ ลาดพราว 111 ถนนลาดพราว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร 10230
2. โฉนดทีด่ นิ โครงการ จํานวน 1 แปลง โฉนดเลขที่ 5874 เลขที่ดนิ 7382 มีขนาดพืน้ ที่ 3 1 95 ไร
หรือ 5,580 ตารางเมตร
3. ประเภทโครงการ อาคารชุดพักอาศัย 23 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร มีจํานวนหองชุดเพื่อการพักอาศัย
644 หอง และหองชุดเพือ่ การพาณิชย (รานคา) 4 หอง
4. โครงสราง และสิ่งกอสราง เพื่อความมั่นคง และเพื่อปองกันความเสียหายตอตัวอาคารชุด
เสาเข็ม ฐานราก เสา คาน ตามหละกวิศวกรรม
5. ปายชื่อโครงการ
6. สํานักงานของนิติบุคคล
7. ระบบลิฟทโดยสารพรอมอุปกรณ
8. ระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบคียการด เขา ออก อาคาร พรอมระบบควบคุม
ระบบปองกันฟาผา
ระบบปองกันอัคคีภัยอาคาร
ระบบโทรทัศนวงจรปด CCTV พรอมอุปกรณ
บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ
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9. ระบบไฟฟา
หองควบคุมระบบไฟฟาแยก และระบบควบคุม พรอมอุปกรณ
หองไฟฟาประจําชั้น
ระบบไฟฟาฉุกเฉิน ปายแสดงทางออกฉุกเฉิน และแสดงสัญลักษณตางๆ
ระบบไฟฟาแสงสวางภายในอาคารและบริเวณรอบอาคาร
10. ระบบประปา และระบบสุขาภิบาล
ระบบควบคุมการบําบัดนํ้าเสีย พรอมอุปกรณ
ถังเก็บนํ้าบริเวณใตดินและชั้นหลังคา
หองปมนํ้าประปา ปมนํ้าประปา และระบบควบคุม พรอมอุปกรณ
11. ระบบสัญญาณโทรศัพท
12. ระบบสันทนาการ
โถงตอนรับ
พื้นที่อเนกประสงค
โถงพักคอยและตูรับจดหมาย
พื้นที่สีเขียวของโครงการ
หองออกกําลังกาย
สระวายนํ้า พรอมอุปกรณ
หองอเนกประสงค
หองรับประทานอาหารสวนกลาง
13. หองพักขยะประจําชั้น หองพักมูลฝอยรวม
14. พื้นที่โถงหนาลิฟท และทางเดินสวนกลางภายในและภายนอกอาคาร
15. ที่จอดรถยนตปกติรวมทั้งที่จอดรถจักรยานยนต
16. ถนนภายในโครงการ
17. หองนํ้าสวนกลาง
18. รั้วโครงการ
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2.3 ลักษณะทางสถาปตยกรรมและภูมิสถาปตย
2.3.1 รูปแบบทางสถาปตยกรรม และการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน
1) รูปแบบทางสถาปตยกรรม
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจ้นิ ลาดพราว 111 เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 23 ชั้น จํานวน 1 อาคาร
การจัดวางอาคารตามรูป แบบที่ดิน จัดพื้น ที่สีเขียวขนาดใหญบริเวณมุมของพื้น ที่ดิน โทนสีอาคารเปนสีเทา และ
สีนํ้าเงินเขม ดังผังจําลองบรรยากาศโครงการในภาพที่ 2.3 1
การออกแบบอาคาร เนนความตองการของกิจกรรมในโครงการ เปนรูปแบบสถาปตยกรรมที่เรียบ
งาย ไมซับซอน โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมโดยรอบโครงการ และการอนุรักษพลังงาน
การออกแบบพื้นที่โครงการ เนื่องจากเปนอาคารพักอาศัย จึงตองคํานึงถึงการวางตัวอาคาร ให
สัมพันธกับทิศทางของแดด ลม ทั้งนี้ตองมีความสัมพันธกับการสัญจรภายในพื้นที่โครงการ ที่จะตอง
เขาถึงไดงาย และสะดวกตอการเขาออกในพื้นที่โครงการ
การเลือกใชสีและวัสดุ การเลือกใชสีและวัสดุที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน โดยเนนใชสีที่ไมฉูดฉาด
สบายตา รวมถึงเปนสีที่เกิดจากเนื้อแทของวัสดุที่ใชสําหรับตกแตงอาคาร วัสดุที่ใชจะตองเปนวัสดุที่
ใชงานงาย กอสรางไดรวดเร็ว
2) การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน
โครงการจัดใหมีการออกแบบอาคารตาม พระราชบัญญัติ เพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2552 โดยกําหนด
ใหคาการถายเทความรอนรวมของอาคารเปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2552) ตามชนิดของผนังอาคาร และกระจกที่
ใชภายในโครงการ รายการคํานวณแสดงในภาคผนวกที่ 2
ขอกําหนด

การออกแบบโครงการ

หมวด 2 มาตรฐาน และหลักเกณฑในการออกแบบอาคาร
รายงานผลการศึกษา คาการถายเทความรอนรวมของอาคารตาม
กฎกระทรวง (พ.ศ.2552) ตามชนิดของผนังอาคารและกระจกที่ใช
สวนที่ 1 ระบบกรอบอาคาร
ภายในโครงการ มีรายละเอียดคาการถายเทความรอนดังตอไปนี้
ขอ 3 คาการถายเทความรอนรวมของอาคาร
คาการถายเทความรอนรวมของผนังอาคาร (OTTV) ของ
(1) คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคารในสวนทีม่ ี
อาคาร มีค า 29.18 วัต ต /ตารางเมตร (เปนไปตามกฎ
การปรับอากาศในแตละประเภทของอาคารตองมีคาไมเกิน 30 วัตต/
กระทรวงอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2552 กําหนดไวที่ 30 วัตต/
ตารางเมตร
ตารางเมตร)
คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคารในสวนทีม่ กี าร
คาการถายเทความรอนรวมของหลังคา (RTTV) ของ
ปรับอากาศ ใหคํานวณจากคาเฉลีย่ ทีถ่ วงนํ้าหนักของคาการถายเทความ
อาคารมีค า 9.03 วัต ต /ตารางเมตร (เปนไปตามกฎ
รอนรวมของผนังดานนอกของอาคารแตละดานรวมกัน
กระทรวงอนุร ัก ษพลัง งาน พ.ศ. 2552 กํา หนดไวที่ 10
(2) คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคารในสวนทีม่ กี ารปรับ
วัตต/ตารางเมตร)
อากาศในแตละประเภทของอาคารตองมีคาไมเกิน 10 วัตต/ตาราง
เมตร
(3) อาคารทีม่ กี ารใชงานพื้นที่หลายลักษณะ พื้นที่แตละสวนตองใชขอ
กําหนดของระบบกรอบอาคารตามลักษณะการใชงานของพื้นที่
แตละสวนเทานั้น
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การออกแบบโครงการ

สวนที่ 2 ระบบแสงสวาง
ขอ 4 การใชไฟฟาสองสวางภายในอาคาร โดยไมรวมพืน้ ทีจ่ อดรถ
โครงการออกแบบใชไฟสองสวางแบบ LED มีคาไฟฟาแสงสวางตอ
(1) การใชไฟฟาสองสวางภายในอาคาร ตองใหไดระดับ ความสอง พื้นที่ไมเกิน 12 วัตต/ตารางเมตร
สวางสําหรับงานแตละประเภทอยางเพีย งพอ และเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายเฉพาะวาดวยการ
นั้นกําหนด
(2) อุปกรณไฟฟาสําหรับใชสองสวางภายในอาคารตองใชกําลังไฟฟา
สําหรับอาคารไมเกิน 12 วัตต/ตารางเมตร ของพืน้ ทีใ่ ชงาน
(3) อาคารทีม่ ีการใชงานพืน้ ทีห่ ลายลักษณะ พื้นที่แตละสวนตองใชคาใน
ตารางตามลักษณะการใชงานของพืน้ ทีส่ วนนัน้
สวนที่ 3 ระบบปรับอากาศ
ขอ 5 ระบบปรับ อากาศ ประเภท และขนาดตางๆ ของระบบปรับ โครงการฯ ใชระบบปรับอากาศ ประเภท และขนาดตางๆ ของ
อากาศที่ติดตั้งภายในอาคาร ตองมีคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นตํ่า ระบบปรับ อากาศที่ต ิด ตั้ง ภายในอาคาร ตองมีค าสัม ประสิท ธิ์
คาประสิทธิภาพการใหความเย็น และคาพลังไฟฟาตอตันความ สมรรถนะขั้นตํ่า คาประสิทธิภ าพการใหความเย็น และคาพลัง
เย็น เปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ไฟฟาตอตันความเย็น เปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
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2.3.2 การใชประโยชนที่ดิน และการออกแบบอาคารตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
1) อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน (FAR) ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556
ที่ดินประเภท ย.6 บริเวณ ย.6 18 คาอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน (FAR) ไมเกิน 4.5 : 1 ทั้งนี้ที่ดิน
แปลงใดที่ไดใชประโยชนแลวหากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
ของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน 4.5 : 1
พื้นที่ดินที่เปนที่ตั้งอาคาร (3 1 95 ไร)

= 5,580.0

ตารางเมตร

พื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้น

= 29,873.0

ตารางเมตร

คา FAR

= 29,873.0 : 5,580.0
= 5.35 : 1

คาอัตราสวนการใชประโยชนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นตอพื้นที่ดิน (FAR) ของโครงการ เปนไปตามขอ
กําหนดของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ประเภท ย.6 18 (สีสม) ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง
ซึ่งคา BONUS FAR ที่สามารถเพิ่มได มีรายละเอียด ดังนี้
1. กําหนด FAR ไวไมเกิน 4.5 : 1
2. ขอ 55 จัด ใหมีพื้น ที่รับ นํ้าในแปลงที่ดิน ที่ข ออนุญ าต ที่กักเก็บ นํ้าไดในสัดสวนไมนอยกวา 1
ลูกบาศกเมตร ตอพื้นที่ดิน 50 ตารางเมตร ใหมีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินเพิ่มไดไม
เกินรอยละ 5 ถาสามารถกักเก็บนํ้าไดมากกวา 1 ลูกบาศกเมตร ใหมีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวม
ตอพื้นที่ดินเพิ่มไดตามสัดสวน แตทั้งนี้ตองไมเกินรอยละ 20 คํานวณไดดังนี้ (เอกสารในภาค
ผนวกที่ 1)
พื้นที่ 50 ตารางเมตร สามารถกักเก็บนํ้าได 1.0 ลูกบาศกเมตร = FAR เพิ่มขึ้น 5%
พืน้ ทีโ่ ครงการ 5,580.0 ตารางเมตร (5,580.0/50) = 111.6 ลูกบาศกเมตร/FAR เพิม่ ขึน้ 5%
FAR BONUS 20.0% ตองจัดใหมีการหนวงนํ้า 446.4 ลูกบาศกเมตร (20x111.6)/5)
3. โครงการกอสรางอาคารชุดพักอาศัยบนแปลงที่ดนิ ที่มีขนาดเนื้อที่ดิน 5,580 ตารางเมตร สามารถ
มีพื้นที่อาคารรวมสูงสุดในแปลงที่ดินในกรณีที่ไมไดจัดใหมีพื้นที่รับนํ้าได 25,110.0 ตารางเมตร ซึ่ง
โครงการตองการพื้นที่อาคารรวมที่เพิ่มขึน้ 5,022.0 ตารางเมตร คิดเปนรอยละ 20.0 ตองจัดใหมี
พื้นที่รับนํ้าไมนอยกวา 423.41 ลูกบาศกเมตร โครงการจัด ใหมีบอหนวงนํ้า ขนาด 455.0
ลูกบาศกเมตร ซึ่งโครงการไดรับเอกสารยืนยันความถูกตองของวิธีการคํานวณ FAR โบนัสของ
โครงการจากสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร
4. ดังนั้น โครงการออกแบบคา FAR 5.35 : 1 ซึ่งไมเกินกวาคา BONUS FAR 20.0 % ที่สามารถ
เพิ่มไดสูงสุด 5.4 :1
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2) อัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 (OSR)
ขอกําหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ประเภท ย.6 บริเวณ ย.6 18 ตองมีอัตราสวนพื้นที่
วางตอพื้นที่อาคารรวม (OSR) ไมนอยกวารอยละ 6.5

รายการ
1) การคํานวณพื้นที่วางตอพื้นที่อาคารรวม (OSR)
พื้นที่ดินที่เปนที่ตั้งอาคาร
พื้นที่อาคารปกคลุม
พื้นที่วางของโครงการ
โครงการอาคารรวมกันทุกชั้น
OSR ของโครงการ (ไมนอยกวา 6.5%)
2) การคํานวณพื้นที่นํ้าซึมผานไดเพื่อปลูกตนไม
พื้นที่อาคารรวม
พื้นที่วางขั้นตํ่าไมนอยกวารอยละ 6.5
พื้นที่นํ้าซึมผานไดเพื่อปลูกตนไม (ไมนอยกวา
รอยละ 50 ของพื้นที่วาง)
โครงการมีพื้นที่วางเพื่อปลูกตนไม

กรณีไมคิด FAR BONUS

=
=
=
=
=

5,580.0 ตารางเมตร
2,195.0 ตารางเมตร
3,385.0 ตารางเมตร
25,110.0 ตารางเมตร (5,580X4.5%)
13.5 % (3,385.0 X 100)/25,110.0

กรณีคิด FAR BONUS

=
=
=
=
=

5,580.0 ตารางเมตร
2,195.0 ตารางเมตร
3,385.0 ตารางเมตร
29,873.0 ตารางเมตร (5,580X5.354%)
11.33 % (3,385.0 X 100)/29,873.0

= 25,110.0 ตารางเมตร
= 29,873.0 ตารางเมตร
= 1,632.15 ตารางเมตร (25,110.0X6.5)/100 = 1,941.75 ตารางเมตร (29,873.0X6.5)/100
= 816.08 ตารางเมตร (1,632.15X50)/100 = 970.87 ตารางเมตร (1,941.75X50)/100
= 1,007.06 ตารางเมตร หรือ
รอยละ 61.70 ของพื้นที่วาง

= 1,007.06 ตารางเมตร หรือ
รอยละ 51.86 ของพื้นที่วาง

ดังนัน้ โครงการจึงมีอตั ราสวนของพืน้ ทีว่ างตอพืน้ ทีอ่ าคารรวม (OSR) รอยละ 11.33 (ไมนอยกวารอยละ 6.5)
ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 และมีพื้นที่วางปราศจากสิ่งปกคลุม 3,385.0
ตารางเมตร ไมตํ่ากวาเกณฑขั้นตํ่าตามขอบัญญัติและกฎกระทรวงวาดวยการควบคุมอาคาร รวมทั้งมีพื้นที่สีเขียวที่
นํ้าซึมผานไดเพื่อปลูกตนไม 1,007.06 ตารางเมตร (รอยละ 61.70 ของพืน้ ทีว่ าง) ตามขัน้ ตํ่าทีผ่ งั เมืองรวมกรุงเทพมหานคร
กําหนดไว (พื้นที่สีเขียวนํ้าซึมผานได แสดงในภาพที่ 2.3 2)
สรุป ความสอดคลองการใชประโยชนที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556
ซึ่งโครงการตั้งอยูในที่ดินประเภท ย. 6 (สีสม) บริเวณ ย. 6 18 เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีราย
ละเอียดดังนี้ (หนังสือตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เลขที่ กท 1706/1762 ลงวัน
ที่ 31 กรกฎาคม 2563 แสดงในภาคผนวกที่ 1
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ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556

การออกแบบโครงการ

ขอ 13 ที่ดินประเภท ย. 6 (สีสม) เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนน
ปานกลางที่มีวัตถุประสงค เพื่อรองรับการอยูอาศัยในบริเวณพื้นที่ตอเนื่อง
กับ เขตเมือ งชั้น ใน ศูน ยชุม ชนชานเมือ ง เขตอุต สาหกรรม และนิค ม
อุตสาหกรรม ที่ดินประเภทนี้หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด
32 ประเภท ไดแก

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจนิ้ ลาดพราว 111 อยูในทีด่ นิ
ประเภท ย.6 บริเวณ ย.6 18 การกอสรางโครงการจัดเปน
อาคารประเภทอาคารอยูอาศัยรวม (อาคารชุด) เปนอาคาร
คสล. สูง 23 ชั้น ซึง่ ไมไดอยูในขอหามของกิจการตามที่
กําหนดทัง้ หมด 32 ประเภท

(1) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
ชนิด และ จําพวกทีก่ าํ หนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ ทีไ่ ม
กอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวย การสาธารณสุขหรือไมเปนมลพิษตอ
ชุมชนหรือสิง่ แวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษา คุณภาพ
สิง่ แวดลอมแหงชาติ และมีพนื้ ที่ประกอบการไมเกิน 500 ตารางเมตร
(2) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน เวนแตกรณีท ี่เ ปน โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
หนวยงานคอนกรีต ผสมเสร็จในลักษณะชั่ว คราวที่ต ั้ง อยูในหนวยงาน
กอสรางหรือบริเวณใกลเคียงเพื่อประโยชนแกโครงการ กอสรางนั้น
(3) คลังนํ้ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใชในการเก็บรักษานํ้ามันเชื้อเพลิง ที่ โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
ไมใชกาซปโตรเลีย มเหลว และกาซธรรมชาติ เพื่อ จําหนายที่ต องขอ
อนุญ าตตามกฎหมายวาดวยการควบคุม นํ้ามันเชื้อเพลิง เวนแตสถานี
บริการนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอย
กวา 12 เมตร
(4) สถานที่บ รรจุก าซ สถานที่เ ก็บ กาซ และหองบรรจุก าซ สํา หรับ กาซ โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
ปโตรเลียมเหลว และกาซธรรมชาติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมนํ้ามัน
เชื้อเพลิง เวนแตสถานีบริการกาซธรรมชาติ ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา 12 เมตร รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และ
สถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ
(5) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวย โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
การสาธารณสุข
(6) การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเค็มหรือนํ้ากรอย

โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด

(7) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสสานและฌาปนสถาน เวน โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
แตเปนการดําเนินการ ขององคการทางศาสนา
(8) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมที่มีจํานวนหองพักเกิน50 หอง เวนแต โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
(ก) โรงแรมที่มีจํานวนหองพักเกิน 50 หอง แตไมเกิน 80 หอง ที่ตั้งอยูริม
ถนนสาธารณะที่ม ีข นาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร หรือตั้งอยู
ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณ โดยรอบสถานีร ถไฟฟาขนสง
มวลชน
(ข) โรงแรมที่มีจํานวนหองพักเกิน 80 หอง ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทาง ไมนอยกวา 30 เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ 500
เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟา ขนสงมวลชน
(9) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร เวนแตที่ตั้งอยูริมถนน โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
สาธารณะ ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 30 เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ
500 เมตร จากบริเวณโดยรอบ สถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(10) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ

โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจนิ้ ลาดพราว 111
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(11) การอยูอาศัยประเภทอาคารอยูอาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 10,000 โครงการ มีพื้นที่ใชสอยอาคาร 29,873.0 ตารางเมตร
ตารางเมตร เวนแต
ตั้งอยูริมถนนลาดพราว กวาง 30 เมตร
(ก) การอยูอาศัยที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 10,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยูริม
ถนนสาธารณะ มีข นาดเขตทางไมนอยกวา 30 เมตร หรือตั้งอยู
ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานี รถไฟฟาขนสง
มวลชน
(ข) กรณีที่อยูภายใตการดําเนินการของกรุงเทพมหานคร การเคหะแหง
ชาติ หรือสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) เพื่อเปนที่
อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย
(12) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 5,000 ตารางเมตร โครงการจัดใหมีหองชุดพาณิชย 4 หอง พื้นที่รวม 380
เวนแตการประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 5,000 ตาราง ตารางเมตร
เมตร แตไมเกิน 10,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาด
เขตทางไมนอยกวา 30 เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จาก
บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(13) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร เวนแต
โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
(ก) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร แตไมเกิน
2,000 ตารางเมตร ที่ต ั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม
นอยกวา 16 เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณ
โดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(ข) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 2,000 ตารางเมตร แตไมเกิน
5,000 ตารางเมตร ที่ต ั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม
นอยกวา 30 เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณ
โดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(14) การติด ตั้ง หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน 1 ตารางเมตร หรือมีนํ้าหนัก โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
รวมทั้งโครงสรางเกิน 10 กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด โบราณ
สถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะ ที่มีขนาดเขตทางตั้งแต 40 เมตร ถึง
จุดติด ตั้ง หรือกอสรางปายนอยกวา 50 เมตร เวนแตปายชื่ออาคาร หรือ
สถานประกอบการ และปายสถานีบ ริก ารนํ้ามัน เชื้ อเพลิง หรือ สถานี
บริการกาซ
(15) สถานที่เก็บสินคา สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
เวนแตที่ตั้งอยู ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 30 เมตร
(16) ศูนยประชุม อาคารแสดงสินคาหรือนิทรรศการ เวนแตที่ตั้งอยูริมถนน โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
สาธารณะ ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 30 เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ
500 เมตร จากบริเวณโดยรอบ สถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(17) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงสัตว

โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด

(18) ตลาด เวนแต
โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
(ก) ตลาดที่ม ีพื้นที่ประกอบการไมเกิน 1,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยูริม
ถนนสาธารณะ ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 12 เมตร หรือตั้งอยู
ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบ สถานีร ถไฟฟาขนสง
มวลชน
(ข) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร แตไมเกิน 2,500
ตารางเมตร ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจนิ้ ลาดพราว 111
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16 เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(ค) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 2,500 ตารางเมตร แตไมเกิน 5,000
ตารางเมตร ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา
30 เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(19) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและ โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
จําหนายเนื้อสัตว
(20) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร

โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด

(21) สถานีขนสงผูโดยสาร เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
นอยกวา 16 เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(22) สวนสนุก เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 30 โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
เมตร หรือ ตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานี
รถไฟฟาขนสงมวลชน และมีที่วางโดยรอบ จากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา
12 เมตร เพื่อปลูกตนไม หรือที่ดําเนินการอยูในอาคารพาณิชยกรรม
(23) สวนสัตว

โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด

(24) สนามแขงรถ

โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด

(25) สนามแขงมา

โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด

(26) สนามยิงปน

โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด

(27) สถานศึก ษาระดับอุด มศึกษาและอาชีว ศึก ษา เวนแตที่ต ั้ง อยูริม ถนน โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
สาธารณะที่มีขนาด เขตทางไมนอยกวา 16 เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ
500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟา ขนสงมวลชน
(28) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด

(29) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย

โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด

(30) การซื้อขายหรือเก็บ ชิ้น สวนเครื่องจักรกลเกา เวนแตที่ต ั้ง อยูริม ถนน โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
สาธารณะที่มีขนาด เขตทางไมนอยกวา ๑๖ เมตร
(31) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
เวนแตที่ตั้งอยู ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร
หรือที่ดําเนินการอยูในอาคารและ ไมกอใหเกิดเหตุรําคาญตามกฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุข
(32) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน เวนแตที่ตั้งอยูในหนวยงานกอสราง โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
หรือภายในระยะ 200 เมตร จากบริเวณเขตกอสรางเพื่อประโยชนแก
โครงการกอสรางนั้น
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจน้ิ ลาดพราว 111 มีอตั ราสวน
(1) มีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินไมเกิน 4.5 : 1 ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใด พืน้ ทีอ่ าคารรวมตอพืน้ ทีด่ นิ เทากับ 5.35 : 1 แตทัง้ นีโ้ ครงการ
ที่ไดใช ประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม จัดใหมีบอหนวงนํ้า ขนาด 455.0 ลูกบาศกเมตร สามารถเพิม่
อัตราสวนพื้นที่อาคารรวม ตอพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบง อัตราสวนพืน้ ทีอ่ าคารรวมตอพืน้ ทีด่ นิ ไมเกินรอยละ 20 ดัง
แยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน 4.5 : 1
นัน้ อัตราสวนพืน้ ทีอ่ าคารรวมตอพืน้ ทีด่ นิ ของโครงการไมเกิน
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจนิ้ ลาดพราว 111
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5.4 : 1 ตามทีโ่ ครงการไดจัดใหมีพน้ื ทีร่ บั นํ้าในแปลงทีด่ นิ ตาม
ขอ 55 ของกฎกระทรวงใหใชขอบัง คับ ผัง เมือ งรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556

(2) มีอ ัต ราสวนของที่วางตอพื้น ที่อ าคารรวมไมนอยกวารอยละ 6.5 แต โครงการอาคารชุด ดิ ออริจ้นิ ลาดพราว 111 มีอตั ราสวน
อัตราสวนของ ที่วางตองไมตํ่ากวาเกณฑขั้นตํ่าของที่วางอันปราศจากสิ่ง ของทีว่ างตอพืน้ ทีอ่ าคารรวมรอยละ 11.33 และใหมีพน้ื ที่
ปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ไดใช นํ้าซึมผานไดเพือ่ ปลูกตนไม รอยละ 61.70 ของพืน้ ทีว่ าง
ประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือ แบงโอนไมวาจะกี่ค รั้ง ก็ต าม
อัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบง
แยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวารอยละหกจุดหา และใหมี
พื้นที่นํ้าซึมผานไดเพื่อปลูกตนไมไมนอยกวารอยละหาสิบของพื้นที่วาง

ดังนัน้ การกอสรางโครงการอาคารชุด ดิ ออริจน้ิ ลาดพราว 111 จัดเปนกิจกรรมหลักที่สามารถดําเนินการไดใน
ที่ดนิ ประเภท ย.6 และเปนไปตามขอกําหนดกฎกระทรวงบังคับใหใชผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
3) ที่วางตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2544
ขอ 52(1) อาคารอยูอาศัยรวม ตองมีที่วางไมนอยกวา 30 ใน 100 สวนของพื้นที่ที่ดิน
พื้นที่ดินที่เปนที่ตั้งอาคาร (3 1 95 ไร)
พื้นที่วางตามขอกําหนด
พื้นที่วางของโครงการจัดไว
รอยละของพื้นที่วาง

=
=
=
=
=

5,580.0
5,580.0 X (30/100)
1,674.00
3,385.0
60.66

ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร

4) ที่วางตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)
ขอ 6(1) อาคารที่อยูอาศัย ตองมีที่วางไมนอยกวารอยละ 30 ของพื้นที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร (“ขอ 6”
แกไขโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540))
พื้นที่ดินที่เปนที่ตั้งอาคาร (3 1 95 ไร)
=
5,580.0
ตารางเมตร
พื้นที่อาคารปกคลุม
=
2,195.0
ตารางเมตร
พื้นที่วางของโครงการ (5,580 2,195)
=
3,385.0
ตารางเมตร
รอยละของพื้นที่วาง
=
(3,385X100)/5,580
=
60.66
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5) การคํานวณอัตราสวนพื้นที่วางสําหรับที่จอดรถ ทางวิ่งภายนอกอาคาร และพื้นที่สีเขียวนํ้าซึมผานได
พื้นที่วางของโครงการ (5,580 2,195)
รอยละของพื้นที่วาง (3,385X100)/5,580

=
=

3,385.0
60.66

ตารางเมตร

พื้นที่วางที่โครงการจัดไว แบงออกเปน 2 สวน โดยมีอัตราสวน ดังนี้
1. พื้นที่สีเขียวนํ้าซึมผานได
รอยละของพื้นที่วางสําหรับพื้นที่สีเขียวนํ้าซึมผานได

=
=
=
2. พื้นที่จอดรถและทางวิ่งภายนอกอาคาร (3,385.0 1,001.02) =
รอยละของพืน้ ทีว่ างสําหรับพืน้ ที่จอดรถและทางวิง่ ภายนอกอาคาร =
=

1,001.02 ตารางเมตร
(1,001.02X60.66)/3,385.0
17.94
2,383.98 ตารางเมตร
(2,383.98 X60.66)/3,385.0
42.72

ดังนั้นพื้นที่วางของโครงการ ขนาดพื้นที่ 3,385.0 ตารางเมตร คิดเปนรอยละ 60.66 ของพื้นที่ดินที่ใชเปนที่
ตั้งโครงการ แบงออกเปน
พื้นที่สีเขียวนํ้าซึมผานได รอยละ 17.94 ของพื้นที่วางโครงการ
พื้นที่จอดรถและทางวิ่งภายนอกอาคาร รอยละ 42.72 ของพื้นที่วางโครงการ
6) ความสูงของอาคาร
ความสูงของอาคารตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ขอ 44 ความสูงของอาคารไมวาจากจุดหนึง่ จุดใด ตองไมเกิน 2 เทาของระยะราบ วัดจากจุดนัน้ ไปตัง้
ฉากกับแนวถนนดานตรงขามของถนนสาธารณะทีอ่ ยูใกลอาคารนัน้ ทีส่ ดุ ความสูงของอาคารใหวัด
แนวดิง่ จากระดับถนนหรือระดับพืน้ ดินทีก่ อสรางขึน้ ไปถึงสวนของอาคารทีส่ ูงทีส่ ดุ สําหรับอาคาร
ทรงจัว่ หรือปนหยาใหวัดถึงยอดผนังของชัน้ สูงสุด
ความสูงอาคารกับถนนสาธารณะ
ถนนลาดพราว ดานหนาโครงการกวาง 30.0 เมตร
อาคารโครงการมีระยะถอยรนถึงแนวเขตทีด่ นิ โครงการดานทีต่ ดิ กับถนนลาดพราว เทากับ 6.27 เมตร
รวมระยะจากถนนลาดพราวดานตรงขามถึงแนวอาคาร 36.27 เมตร (30+6.27) เลือกใชระยะทีแ่ คบ
ทีส่ ดุ ของถนนลาดพราว ในการคิดระยะถอยรนแนวอาคารเพือ่ กําหนดความสูงอาคาร
ความสูงของอาคารทีถ่ กู กําหนดโดย SET BACK LINE ซึง่ ตองไมเกิน 2 เทาของระยะหางจากแนวผนัง
ของอาคารทีใ่ กลถนนทีส่ ดุ ถึงเขตทางของถนนลาดพราว หรือระยะ 72.54 เมตร (36.27 เมตร X 2)
การออกแบบความสูงของอาคารไมสูงเกิน SET BACK LINE ซึ่งระดับความสูงระดับชั้น 4 ของ
อาคาร 15.50 เมตร ไมเกินระยะ SET BACK LINE (ภาพที่ 2.2 2(14))
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7) ระยะถอยรนของอาคาร
โครงการประกอบดวยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 23 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร จัดเปนอาคารขนาดใหญพิเศษ
และอาคารสูง โดยการออกแบบตัวอาคารกําหนดระยะหางจากผนังอาคารถึงแนวเขตทีด่ นิ โครงการ ตามกฎกระทรวงฉบับที่
33 (พ.ศ.2535) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ดังแสดงในภาพที่ 2.3 3
ขอ 4 สวนที่เปนขอบเขตนอกสุดของอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษไมวาจะอยูในระดับเหนือ
พื้นดิน หรือตํ่ากวาระดับพื้นดินตองหางจากเขตที่ดินของผูอื่น หรือถนนสาธารณะไมนอยกวา
6.00 เมตร ทั้งนี้ไมรวมถึงสวนที่เปนฐานรากของอาคาร
การออกแบบระยะถอยรนโดยรอบอาคารโครงการ มีระยะถอยรน ดังนี้
ระยะถอยรนตัวอาคาร
โครงการ
หางจากแนวเขตที่ดิน

พื้นที่ติดกับพื้นที่โครงการ

ทิศเหนือ ติดกับ ลํารางสาธารณะประโยชน กวาง 1.00 2.00 เมตร (ไมมีสภาพ) ถัดไปเปนว
ราภัส แมนชั่น 1 สูง 8 ชั้น เลขที่ 3075 และวราภัส แมนชั่น 2 สูง 8 ชั้น เลขที่ 3075/1
และลุมพินี เซ็นเตอร ลาดพราว 111 อาคาร F สูง 8 ชั้น

7.21 – 21.01 ม.

ทิศใต ติดกับ ถนนลาดพราว กวาง 30 เมตร ถัดไปเปนรานคา สูง 2 4 ชั้น เลขที่ 3772,
3474, 3467 ซอยลาดพราว 138 กวางประมาณ 6 เมตร และเลขที่ 3476/2 3, 3476/4,
3476/5, 3478 3474, 3480, 3482, 3484, 3486, 3488 ซอยลาด พร าว 140 กวาง
ประมาณ 6 เมตร และเลขที่ 3789, 3490 และ 3490/2 3

6.27 – 17.29 ม.

ทิศตะวันออก ติดกับ บานพักอาศัย สูง 4 ชั้น เลขที่ 25 27 ซอยลาดพราว 113 แยก 1 กวาง
ประมาณ 6 เมตร บานพักอาศัย สูง 2 ชั้น เลขที่ 23 และอพารเมนท UMK สูง 8 ชั้น เลขที่
3079/19 และอาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น เลขที่ 3079 และ 3079/1 ถัดไปเปนบานพักอาศัย
สูง 2 ชั้น เลขที่ 29 และบานพักอาศัย สูง 2 ชั้น เลขที่ 21 และอาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น เลข
ที่ 3079/7 17 และอาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น เลขที่ 3079/2

6.15 – 17.58 ม.

ทิศตะวันตก ติดกับ ลํารางสาธารณะประโยชน กวาง 1.00 2.00 เมตร (ไมมีสภาพ) ถัดไป
เปนอาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น และที่จอดรถยนต เลขที่ 3071

28.34 ม.

7) ที่วางอาคารดานประชิดทางสาธารณะ
7.1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) หมวดที่ 1 ขอ 2
ขอ 2 ที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีพื้น ที่อาคารรวมกัน ไมเกิน
30,000 ตาราเมตร ตองมีดานหนึ่งดานใดของที่ดินนั้นยาวไมนอยกวา 12.00 เมตร ติดถนน
สาธารณะที่มีเขตทางกวางไมนอยกวา 10.00 เมตร และถนนสาธารณะนั้นตองมีเขตทาง
กวางไมนอยกวา 10.00 เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอด นับตั้งแตที่ตั้งอาคารจนไปเชื่อมตอ
กับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกวางไมนอยกวา 10.00 เมตร
โครงการไดตรวจสอบความกวาง และความเปนสาธารณประโยชนถนนลาดพราว สํานักงานเขตบางกะป ได
ตรวจสอบแลวปรากฏถนนลาดพราว บริเวณแปลงทีด่ นิ โครงการ วัด ความกวางได 30.0 เมตร ตามเอกสาร
เลขที่ กท 5003/5121 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ดังแสดงในภาคผนวกที่ 1
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การออกแบบโครงการ
พื้นที่ใชสอยอาคารโครงการ เทากับ 29,873.0 ตารางเมตร
ถนนลาดพราว ดานหนาโครงการ มีความกวาง 30.0 เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมถนน
ศรีนครินทร มีความกวางมากกวา 30 เมตร
แนวเขตที่ดินดานที่ติดถนนลาดพราว ยาว 144.38 เมตร
พื้นที่วางดานหนาอาคารยาวตอเนื่องไปจนถึงถนนลาดพราว กวาง 12.0 เมตร เพื่อใชเปนทางเขา
ออกของรถดับเพลิงไดโดยสะดวก โดยที่วางดานหนาอาคาร 12 เมตร ไมมีการปลูกไมยืนตน ซึ่งไม
กีดขวางทางเขาออกแตอยางใด แสดงในภาพที่ 2.3 4
7.2) ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ไดกําหนดใหอาคารมีที่วางดานหนาอาคารไวดังนี้
ขอ 53 อาคารอยูริมทางสาธารณะที่ไมตองมีที่วางตามขอ 52(3) และ 52(6) ตองมีลักษณะ ดังนี้
แนวอาคารดานที่ประชิดติดริมทางสาธารณะ ตองมีความยาวมากกวา 1 ใน 8 สวนของ
ความยาวเสนรอบรูป ภายนอกของอาคาร ทั้งนี้ แนวอาคารดานที่ประชิดติดทางสาธารณะ
ตองหางทางสาธารณะไมเกิน 20 เมตร
การออกแบบโครงการ มีแนวเขตที่ดินเชื่อมตอกับถนนลาดพราว อาคารโครงการอยูหางจากถนน
สาธารณะ ไมเกิน 20 เมตร จึงเลือกที่จะออกแบบตามขอ 53
อาคารโครงการมีระยะถอยรนถึงแนวเขตทีด่ นิ โครงการดานทีต่ ดิ กับถนนลาดพราว เทากับ 6.15 เมตร
เสนรอบรูปภายนอกอาคารยาว 215.0 เมตร ความยาว 1 ใน 8 ของเสนรอบรูปภายนอกของ
อาคาร เทากับ 26.9 เมตร (215.0/8)
โครงการออกแบบใหแนวอาคารดานที่ประชิดติดริมทางสาธารณะ มีความยาว 50.29 เมตร เปน
ไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร แสดงในภาพที่ 2.3 4
8) ขอกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวกับระยะถอยรนระบบบําบัดนํ้าเสียรวมและบอหนวงนํ้า
8.1) พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน และสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่น
ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดและหมายความรวมถึง (1) ถึง (5)
(1) อัฒจันทรหรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นเพื่อใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน
(2) เขื่อน สะพาน อุโมงคทางหรือทอระบายนํ้า อูเรือ คานเรือ ทานํ้า ทาจอดเรือ รั้วกําแพง หรือ
ประตูที่สรางขึ้นติดตอหรือใกลเคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สรางขึ้นใหบุคคลทั่วไปใชสอย
(3) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย
(ก) ที่ติด หรือ ตั้ง ไวเหนือ ที่ส าธารณะและมีข นาดเกิน หนึ่ง ตารางเมตร หรือ มีน ํ้าหนัก รวมทั้ง
โครงสรางเกินสิบกิโลกรัม
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(ข) ที่ต ิด หรือ ตั้ง ไวในระยะหางจากที่ส าธารณะซึ่ง เมื่อ วัด ในทางราบแลว ระยะหางจากที่
สาธารณะมีนอยกวาความสูงของปายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีนํ้าหนัก เกิน
กวาที่กําหนดในกฎกระทรวง
(4) พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ สําหรับอาคารที่
กําหนดตามมาตรา 8(9)
(5) สิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
8.2) กฎกระทรวงกําหนดสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นเปนอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร พ.ศ.
2544
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 ของบทนิยามคําวา “อาคาร” ในมาตรา 4 มาตรา 5 (3) และ
มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และ
มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหสิ่งที่สรางขึ้นดังตอไปนี้ เปนอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(1) ถังเก็บของที่มีความจุตั้งแต 100 ลูกบาศกเมตรขึ้นไป
(2) สระวายนํ้าภายนอกอาคารที่มีความจุตั้งแต 100 ลูกบาศกเมตรขึ้นไป
(3) กําแพงกันดินหรือกําแพงกั้นนํ้าที่ตองรับความดันของดินหรือนํ้าที่มีความสูงตั้งแต 1.50
เมตรขึน้ ไป
(4) โครงสรางสํา หรับ ใชในการรับ สงวิท ยุหรือ โทรทัศ นที่ม ีค วามสูง จากระดับ ฐานของ
โครงสรางนั้นตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป และมีนํ้าหนักรวมตั้งแต 40 กิโลกรัมขึ้นไป
(5) สิ่งที่สรางขึน้ อยางอื่นนอกจาก (1) (2) (3) และ (4) ที่มีความสูงจากระดับฐานตั้งแต 10
เมตรขึน้ ไป
ขอ 2 สิ่งที่สรางขึ้น ตามที่กํา หนดในขอ 1 ของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น หรือ
องคการของรัฐที่จ ัดตั้ง ขึ้น ตามกฎหมาย ที่ใชในราชการ กิจ การขององคการหรือ ใชเพื่อ
สาธารณประโยชนใหไดรับยกเวนไมอยูภายใตบังคับกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่น วา
ดวยระยะระหวางอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผูอื่น หรือระหวางอาคารกับถนน ตรอก
ซอย ทางเทา หรือที่สาธารณะ
หมายเหตุ : เหตุผ ลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับ นี้ คือ โดยที่ (5) ของบทนิย ามคํา วา
“อาคาร” ใน มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดสิ่งที่ สรางขึ้นอยางอื่นเปนอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับ
สิ่งที่สรางขึ้นดังกลาวอยูภายใตการควบคุมตามกฎหมาย จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
8.3) กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“ระบบบําบัดนํ้าเสีย” หมายความวา กระบวนการทําหรือการปรับปรุงนํ้าเสียใหมีคณ
ุ ภาพเปนนํ้าทิง้ รวม
ทั้งการทําใหนํ้าทิง้ พนไปจากอาคาร
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“ที่วาง” หมายความวา พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งกอสรางปกคลุม ซึ่งพื้นที่ดังกลาวอาจจะจัด
ใหเปนบอนํ้า สระวายนํ้า บอพักนํ้าเสีย ที่พักมูลฝอย ที่พักรวมมูลฝอย หรือที่จอดรถ ที่อยูภายนอกอาคารก็ได และให
หมายความรวมถึงพื้นที่ของสิ่งกอสรางหรืออาคารที่สูงจากระดับพื้นดินไมเกิน 1.20 เมตร และไมมีหลังคาหรือ สิ่ง
กอสรางปกคลุมเหนือระดับนั้น (แกไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540))
ขอ 3 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีถนนที่มีผิวการจราจรกวางไมนอยกวา 6.00
เมตร ที่ปราศจากสิ่งปกคลุมโดยรอบอาคาร เพื่อใหรถดับเพลิงสามารถเขาออกไดโดยสะดวก
ถนนตามวรรคหนึ่ง จะอยูในระยะหามกอสรางอาคารบางชนิดหรือบางประเภทริมถนนหรือทางหลวง
ตามขอบัญญัติทองถิ่นหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวของก็ได
ในกรณีที่มีขอบัญญัติทองถิ่นหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกําหนดแนวสรางหรือขยายถนนใชบังคับให
เริ่มนับความกวางของถนนตามวรรคหนึ่งตั้งแตแนวนั้น (แกไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540))
ขอ 30 การออกแบบและการคํานวณรายการระบบบําบัดนํ้าเสียและการ ระบายนํ้าทิ้งของอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองดําเนินการโดยผูไดรับใบอนุญาตเปน ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตั้งแตประเภท
สามัญวิศวกรขึ้นไปตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ วิศวกรรม
ขอ 31 การระบายนํ้าฝนออกจากอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษจะระบาย ลงสูแหลงรองรับนํ้า
ทิ้งโดยตรงก็ไดแตตองไมกอใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือ ทรัพยสิน หรือกระทบกระเทือนตอการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ขอ 32 ระบบบําบัดนํ้าเสียจะแยกเปนระบบอิสระเฉพาะอาคารหรือเปนระบบ รวมของสวนกลางก็
ไดแตตองไมกอใหเกิดเสียง กลิ่น ฟอง กาก หรือสิ่งอื่นใดที่เกิดจากการบําบัด นั้น จนถึงขนาดที่อาจเกิดภยันตรายตอสุ
ขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน กระทบกระเทือนตอการ รักษา คุณภาพสิ่งแวดลอม หรือความเดือดรอนรําคาญ
แกประชาชนผูอยูอาศัยใกลเคียง
ขอ 33 นํ้าเสียตองผานระบบบําบัดนํ้าเสียจนเปนนํ้าทิ้งกอนระบายสูแหลงรองรับ นํ้าทิ้ง โดยคุณภาพ
นํ้าทิ้งใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนําทิ้งจาก
อาคาร
8.4) กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ขอ 50 ผนังของอาคารที่มีหนาตาง ประตู ชองระบายอากาศหรือชองแสง หรือระเบียงของอาคาร
ตองมีระยะหางจากแนวเขตที่ดิน ดังนี้
(1) อาคารที่มีความสูงไมเกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงตองอยูหางเขตที่ดินไมนอยกวา 2 เมตร
(2) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แตไมถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงตองอยูหางเขตที่ดินไมนอย
กวา 3 เมตร
ผนังของอาคารที่อยูหางเขตที่ดินนอยกวาตามที่กําหนดไวใน (1) หรือ (2) ตองอยูหางจากเขตที่ดินไม
นอยกวา 50 เซนติเมตร เวนแตจะกอสรางชิดเขตที่ดินและอาคารดังกลาวจะกอสรางไดสูงไมเกิน 15 เมตร ผนังของ
อาคารที่อยูชิดเขตที่ดิน หรือหางจากเขตที่ดินนอยกวาที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ตองกอสรางเปนผนังทึบ และดาดฟา
ของอาคารดานนั้นใหทําผนังทึบสูงจากดาดฟาไมนอยกวา 1.80 เมตร ในกรณีกอสรางชิดเขตที่ดินตองไดรับ ความ
ยินยอมเปนหนังสือจากเจาของที่ดินขางเคียงดานนั้นดวย
8.5) กฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
การกอสรางอาคารในที่ดินเจาของเดียวกันตามกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ใหยกเลิกความใน
ขอ 48 แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) และใหใชความตอไปนี้
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ขอ 48(2) ผนัง ของอาคารดานที่เ ปนผนัง ทึบ ตองมีร ะยะหางจากผนัง ของอาคารอื่น ดานที่ม ี
หนาตาง ประตู ชองระบายอากาศหรือชองแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังตอไปนี้
(ก) อาคารที่มีความสูงไมเกิน 15 เมตร ผนังของอาคารตองอยูหางจากผนังหรือระเบียงของอาคาร
อื่นที่มีความสูงไมเกิน 9 เมตร ไมนอยกวา 2 เมตร
(ข) อาคารที่มีความสูงไมเกิน 15 เมตรผนังของอาคารตองอยูหางจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่น
ที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แตไมถึง 23 เมตรไมนอยกวา 3 เมตร
(ค) ผนังของอาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แตไมถึง 23 เมตร ผนังของอาคารตองอยูหางจากผนัง
หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไมเกิน 9 เมตร ไมนอยกวา 2.50 เมตร
(ง) ผนังของอาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แตไมถึง 23 เมตร ผนังของอาคารตองอยูหางจากผนัง
หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แตไมถึง 23 เมตร ไมนอยกวา 3.50 เมตร
8.6) กฎหมายแพงและพาณิชย พ.ศ. 2535
มาตรา 1342 บอสระหลุมรับนํ้าโสโครก หรือหลุมรับปุยหรือขยะมูลฝอยนั้น ทานวาจะขุดในระยะสอง
เมตรจากแนวเขตที่ดินไมได
คูหรือการขุดรอง เพื่อวางทอนํ้าใตดินหรือสิ่งอื่นซึ่งคลายกันนั้น ทานวาจะทําใกลแนวเขตที่ดินกวาครึ่ง
หนึ่งแหงสวนลึกของคู หรือรองนั้นไมได แตถาทําหางแนวเขตหนึ่งเมตรหรือกวานั้น ทานวาทําได

การออกแบบของโครงการ
จากขอกํา หนดกฏหมายที่เ กี่ยวของในเรื่องการกํา หนดสิ่งกอสรางอื่น เปนอาคาร และตองจัด ใหมีร ะยะ
ถอยรนตามกฏหมายกําหนด สามารถตีความไดดังนี้
1) พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ .ศ. 2522 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนิ ี้ กํา หนดวา “อาคาร”
หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน และสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคล
อาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดและหมายความรวมถึง (1) ถึง (5)
โดย (5) สิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งแสดงรายละเอียดในกฎกระทรวง
กําหนดสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นเปนอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
2) กฎกระทรวงกําหนดสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นเปนอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร พ.ศ.
2544 ขอ 1(1) ถังเก็บของที่มีความจุตั้งแต 100 ลูกบาศกเมตรขึ้นไป
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ (5) ของบทนิยามคําวา
“อาคาร” ใน มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานา
จออกกฎกระทรวง กําหนดสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นเปนอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับสิ่งที่สรางขึ้นดังกลาวอยูภายใตการควบคุมตามกฎหมาย จึง
จําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
ดังนั้นระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการ ขนาด 405 ลูกบาศกเมตร และบอหนวงนํ้า ขนาด 455.0
ลูกบาศกเมตร มีความจุตั้งแต 100 ลูกบาศกเมตรขึ้นไป จึงจัดวาเปนอาคาร ทั้งนี้ในการกําหนดใหสิ่งที่สราง
ขึ้นอยางอื่นเปนอาคาร ตามขอที่ 1 ของกฎกระทรวงกําหนดสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นเปนอาคารตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ก็เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับสิ่งที่กอสรางขึ้นดังกลาว และยังไมมี
กฏหมายควบคุมจะตองถูกควบคุมใหเปนไปตามกฏหมายควบคุมอาคารตามหมายเหตุทายกฏกระทรวง ซึ่ง
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สัมพันธกับหลักการและเหตุของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ตราออกมาเพื่อประโยชนแหง
ความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การ
ผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร
ซึ่งกฏกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535
หมวดที่ 3 ระบบบําบัดนํ้าเสียและการระบายนํ้าทิ้ง ตามขอ 30 และ ขอ 31 ไดกําหนดกลไกควบคุมทั้งใน
เรื่องของการออกแบบ การคํา นวณ และการควบคุม ผลกระทบจากการดํา เนิน การระบบบํา บัด นํ้าเสีย
ตองไมกอใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือ ทรัพยสิน หรือกระทบกระเทือนตอการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม
จึงไมมีเหตุตองนําเอาขอกําหนดตามกฏกระทรวงกําหนดสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นเปนอาคารตามกฏ
หมายวาดวยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 มาใชควบคุมการดําเนินการเพื่อจัดทําระบบบําบัดนํ้าเสียของ
โครงการอาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษแตอยางใด
3) กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) แกไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540)
ระบบบําบัดนํ้าเสีย และบอหนวงนํ้า ตั้งอยูใตดิน มีพื้นที่เหนือบอเปนถนนและที่จอดรถยนต มีความ
สูงจากระดับพื้นดิน ไมเกิน 1.20 เมตร และไมมีหลังคาหรือสิ่งกอสรางปกคลุมเหนือระดับนั้น จึงถือวาระบบบําบัดนํ้า
เสีย และบอหนวง เปนที่วาง
4) กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ขอ 50 และกฏกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2550) ขอ 48(2)
ระบบบําบัดนํ้าเสีย และบอหนวงนํ้า ซึ่งเปนอาคารที่อยูใตดินที่ไมไดจัดเปนอาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ จึงมีระยะถอยรนตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) โดยระบบบําบัดนํ้าเสีย และบอหนวงนํ้า
ของโครงการ มีระยะถอยรนจากแนวเขตที่ดิน ดานที่แคบที่สุด 2.05 เมตร และเปนผนังทึบ จึงเปนไปตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) (ภาพที่ 2.4 8)
สําหรับกรณีที่ตีความเปนอาคารชุดพักอาศัย ระบบบําบัดนํ้าเสีย และบอหนวงนํ้าเปนอาคาร ใน
ที่ดินแปลงเดียวกัน ตองจัดใหมีระยะถอยรนระหวางอาคารตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) แกไขเพิ่มเติมตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ขอ 48 แตเนื่องจากระบบบําบัดนํ้าเสีย และบอหนวงนํ้า ตั้งอยูใตดิน จึงตีความ
เปนที่วางตามที่ไดกลาวไวขางตน ดังนั้นระบบบําบัดนํ้าเสีย และบอหนวงนํ้า สามารถสรางประชิดติดกับอาคารพัก
อาศัยของโครงการได โดยตองไมมีโครงสรางเชื่อมติดกัน และไมตองมีระยะถอยรนระหวางอาคาร
5) กฎหมายแพงและพาณิชย พ.ศ. 2535
มาตรา 1342 บอสระหลุมรับนํ้าโสโครก หรือหลุมรับปุยหรือขยะมูลฝอยนั้น ทานวาจะขุดในระยะ
สองเมตรจากแนวเขตที่ดินไมได
คูหรือการขุดรอง เพื่อวางทอนํ้าใตดินหรือสิ่งอื่นซึ่งคลายกันนั้น ทานวาจะทําใกลแนวเขตที่ดินกวา
ครึ่งหนึ่งแหงสวนลึกของคู หรือรองนั้นไมได แตถาทําหางแนวเขตหนึ่งเมตรหรือกวานั้น ทานวาทําได
โครงการจัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียรวม ขนาด 405 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 ชุด ฝงไวใตดินบริเวณที่
จอดรถยนตดานทิศเหนือของอาคาร รองรับนํ้าเสียภายในโครงการ และระบบบําบัดนํ้าเสียขัน้ ตน ขนาด 1.0 ลูกบาศก
เมตร/วัน พรอมบอสูบ ฝงไวใตดินบริเวณทางรถวิง่ ดานทิศตะวันออกเฉียงใตของอาคาร จัดใหมีระยะหางจากแนวเขตทีด่ นิ
โครงการ ดานทีแ่ คบทีส่ ดุ 2.05 เมตร เพือ่ ปองกันผลกระทบดานสุขภาพอนามัยของผูทีม่ แี นวเขตติดตอกับพืน้ ทีโ่ ครงการ
ดังภาพที่ 2.4 8
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2.4 ระบบสาธารณูปโภค
2.4.1 ถนน และการจราจร
1) ถนน และการจราจรของโครงการ
ถนนทางเขา ออกโครงการ จํานวน 1 จุด มีความกวาง 6.00 เมตร เชื่อมตอกับถนนลาดพราว บริเวณดาน
หนาโครงการ มีเขตทางกวาง 30.0 เมตร (คาระดับ ±0.00 เมตร) ถนนภายในโครงการรอบอาคารเปนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดทางรถวิง่ กวาง 6.00 เมตร จัดการเดินรถแบบสองทิศทาง (Two way) ดังภาพที่ 2.4 1
โครงการไดตรวจสอบความกวางเขตทางถนนลาดพราว สํานักงานเขตบางกะป ไดตรวจสอบแลวปรากฏ
ถนนลาดพราว บริเวณหนาแปลงที่ดินโครงการ วัดความกวางได 30.0 เมตร ตามเอกสารเลขที่ กท 5003/5121 ลง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ดังแสดงในภาคผนวกที่ 1
2) ที่จอดรถยนต
2.1) จํานวนที่จอดรถยนต
จากการตรวจสอบขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 หมวดที่ 9 อาคาร
จอดรถ ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขา ออกของรถ ในสวนที่เกี่ยวของกับโครงการสรุปไดดังนี้
อาคารอยูอาศัยรวม หรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่แตละหองตั้งแต 60 ตารางเมตรขึ้นไป ตองจัดใหมี
ที่จอดรถ 1 คัน ตอ หองชุด
อาคารพาณิชย ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมทั้งหลังหรือพื้นที่สวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใชสอยเพื่อการ
พาณิชยตั้งแต 300 ตารางเมตรขึ้นไป
อาคารขนาดใหญ ตองจัดใหมีทจ่ี อดรถ 1 คัน ตอพืน้ ที่อาคาร 120 ตารางเมตร หรือใหมีทจ่ี อด
รถยนตตามจํานวนที่กําหนดของแตละประเภทของอาคารทีใ่ ชเปนทีป่ ระกอบกิจการในอาคารขนาด
ใหญนัน้ รวมกัน ทั้งนีใ้ หถือทีจ่ อดรถจํานวนมากกวาเปนเกณฑบังคับ ยกเวนโรงงาน คลังสินคา
การคํานวณที่จอดรถยนตใหคํานวณตามประเภทการใชสอยรวมกัน หรือประเภทอาคาร โดยให
ใชจํานวนที่จอดรถรวมที่มากกวาเปนเกณฑบังคับ
จากหลักเกณฑดังกลาวขางตนการคํานวณพื้นที่จอดรถยนตจะมี 2 กรณี และใหเลือกใชจํานวนที่
จอดรถในกรณีที่ไดมากกวาเปนเกณฑ มีรายละเอียดในแตละกรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 คิดจํานวนที่จอดรถจากกิจกรรมภายในอาคารขนาดใหญรวมกัน
(1) อาคารชุด
หองพักขนาด 60 ตารางเมตรขึ้นไป
= 0 หอง
(หองพักที่มีขนาด 60 ตารางเมตรขึ้นไปตองมีที่จอดรถ 1 คัน /หอง)
ที่จอดรถที่ตองจัดใหมี
= 0 คัน
(2) พื้นที่พาณิชย
หองชุดพาณิชย 4 หอง มีพื้นที่ใชสอยรวม
= 380 ตารางเมตร
(อาคารพาณิชย ใหมีที่จอดรถ 1 คันตอพื้นที่อาคาร 60 ตารางเมตร)
ที่จอดรถที่ตองจัดใหมี
= 7 คัน
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ดังนั้น ที่จอดรถที่ตองจัดใหมี ตามกรณีที่ 1 จํานวน 7 คัน
กรณีที่ 2 คิดจากขนาดพื้นที่ใชสอยของอาคารขนาดใหญ
พื้นที่รวมคิดคาธรรมเนียม

= 30,473.0 ตารางเมตร

พื้นที่จอดรถและทางวิ่ง

= 4,899.0

ตารางเมตร

พื้นที่อาคารขนาดใหญใชคํานวณที่จอดรถ = 30,473.0 4,899.0
= 25,574.0 ตารางเมตร
อาคารขนาดใหญตองจัดใหมีที่จอดรถ 1 คัน/120 ตารางเมตร
ที่จอดรถที่ตองจัดใหมี 25,574.0/120 = 213.1

คัน

ดังนั้น ที่จอดรถที่ตองจัดใหมี ตามกรณีที่ 2 จํานวน 214 คัน
จากการคํานวณจะเห็นวากรณีที่ 2 มีจํานวนที่จอดรถยนตมากกวากรณีที่ 1 ดังนั้นตองจัดใหมีที่จอดรถ
ไมนอยกวา 214 คัน ซึ่งโครงการไดจัดใหมีที่จอดรถยนตทั้งสิ้น 218 คัน หรือคิดเปนสัดสวนที่จอดรถยนตตอหองพัก
อาศัยรอยละ 33.6 ซึ่งเพียงพอตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ
โครงการจัดใหมีที่จอดรถยนตทั้งหมด 218 คัน เปนทีจ่ อดรถยนตตัง้ ฉากกับทางรถวิ่ง ขนาดชองจอด
รถยนต 2.4x5.0 เมตร และขนาด 2.4x6.0 เมตร สําหรับชองจอดที่ขนานกับแนวทางเดินรถ บริเวณชัน้ ที่ 1 ถึงชัน้ ที่
3 แตละชั้นมีจํานวนที่จอดรถยนต ดังนี้
ชั้นที่ 1 จัดใหมีที่จอดรถยนต จํานวน 85 คัน
ชั้นลอย จัดใหมีที่จอดรถยนต จํานวน 15 คัน
ชั้นที่ 2 จัดใหมีที่จอดรถยนต จํานวน 59 คัน
ชั้นที่ 3 จัดใหมีที่จอดรถยนต จํานวน 59 คัน
2.2) ความลาดเอียงของพื้นที่จอดรถยนต
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 สวนที่ 2 อาคารจอดรถ
ขอ 100 พื้นที่ที่ใชจอดรถจะลาดชันไดไมเกินรอยละ 5
โครงการจัดใหมีพื้นที่จอดรถยนต ชั้นที่ 1 บริเวณรอบอาคารโครงการ โดยที่จอดรถยนตหมายเลข
5 10 และ 60 64 อยูบริเวณพื้นที่ลาดเอียงรอยละ 4.5 (ไมเกินรอยละ 5) เปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
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2.4.2 นํ้าใช
1) ปริมาณการใชนํ้า
ที่ตั้งโครงการอยูในพื้นที่ใหบริการนํ้าประปาของการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาลาดพราว โดย
ไดรับรองการใหบริการจายนํ้าประปากับโครงการ ดังหนังสือรับรองการใหบริการจายนํ้าประปา เลขที่ มท 5440 2
4.2/25285 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 หนังสือแสดงในภาคผนวกที่ 1
โครงการจะมีปริมาณการใชนํ้ารวมเฉลี่ยทั้งหมดประมาณ 403.49 ลูกบาศกเมตร/วัน คิดเปนปริมาณการ
ใชนํ้าเฉลี่ย 16.81 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง โดยมีกิจกรรมการใชนํ้า ดังนี้ (รายการคํานวณแสดงในภาคผนวกที่ 2)
ตารางที่ 2.4 1 ปริมาณการใชนํ้าของโครงการ
จํานวนผูพักอาศัย/
พนักงาน/ขนาด

อัตราการใชนํ้า

ปริมาณนํ้าใช

1) หองพักอาศัย จํานวน 644 หอง

1,932 คน

200 ลิตร/คน/วัน

386.4 ลูกบาศกเมตร/วัน

2) หองชุดพาณิชย จํานวน 4 หอง

20 คน

200 ลิตร/คน/วัน

4.0 ลูกบาศกเมตร/วัน

3) พนักงาน

10 คน

75 ลิตร/คน/วัน

0.75 ลูกบาศกเมตร/วัน

4) สวนจอดรถ

218 คัน

30 ลิตร/คัน

6.54 ลูกบาศกเมตร/วัน

5) ผูใชหองออกกําลังกาย

20 คน/วัน

30 ลิตร/คน/วัน

0.60 ลูกบาศกเมตร/วัน

6) สระวายนํ้า

200 ตร.ม.

7 ม.ม./ตร.ม./วัน

1.40 ลูกบาศกเมตร/วัน

7) ผูใชสวน Sky Lounge

150 ตร.ม.

25 ลิตร/ตร.ม./วัน

3.75 ลูกบาศกเมตร/วัน

32 ตารางเมตร

1.50 ลิตร/ตารางเมตร/วัน

0.05 ลูกบาศกเมตร/วัน

รายละเอียดการใชงาน

8) หองพักขยะรวม

รวมปริมาณความตองการใชนํ้าทั้งหมด

403.49 ลูกบาศกเมตร/วัน

2) การสํารองนํ้าใชและนํ้าดับเพลิง
โครงการเชื่อมทอนํ้าประปาของโครงการกับทอนํ้าประปาของการประปานครหลวงมีโครงขายทอผานบริเวณ
ถนนลาดพราว โดยโครงการเชื่อมตอทอมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 100 มิลลิเมตร (4 นิว้ ) จํานวน 1 จุด บริเวณใกลทางเขา
ออกโครงวการติดกับถนนลาดพราว ตอทอนํานํ้าไปยังถังเก็บนํ้าใตดิน มีขนาดความจุของถังเก็บนํ้า ดังนี้ (ผังบริเวณระบบ
ประปาแสดงในภาพที่ 2.4 2 และแบบแปลนถังเก็บนํ้าใตดิน และถังเก็บนํ้าชั้นดาดฟา แสดงในภาพที่ 2.4 3)
(1) ถังเก็บนํ้าใตดิน จํานวน 3 ถัง ไดแก ถังเก็บนํ้าขนาด 200 ลูกบาศกเมตร/ถัง จํา นวน 2 ถัง และ
ขนาด 240 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 ถัง ปริมาตรรวม 640 ลูกบาศกเมตร แบงเปนการสํารองนํ้าใช
ทั่วไป และสํารองนํ้าดับเพลิง ดังนี้
สํา รองนํ้าใชทั่ว ไป ปริม าตร 200 ลูก บาศกเมตร/ถัง จํา นวน 2 ถัง ปริม าตรรวม 400
ลูกบาศกเมตร
สํารองนํ้าดับเพลิง จํานวน 1 ถัง ปริมาตร 240 ลูกบาศกเมตร
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(2) ถังเก็บนํ้าชั้นดาดฟา ขนาด 60 ลูกบาศกเมตร จํานวน 2 ถัง ปริมาตรรวม 120 ลูกบาศกเมตร ใช
สํารองนํ้าใชทั่วไป 100 ลูกบาศกเมตร และใชสํารองนํ้าดับเพลิง 20 ลูกบาศกเมตร
(3) ปริมาณการสํา รองนํ้าใชทั่ว ไป รวมทั้ง หมด (200+200+100) เทากับ 500 ลูก บาศกเมตร/วัน
สํารองนํ้าใชทั่วไปไดนาน 1.24 วัน (500/403.49)
(4) ปริมาณการสํารองนํ้าดับเพลิง ปริมาตร 260 ลูกบาศกเมตร สํารองนํ้าดับเพลิงไดนาน 65 นาที
(5) ภายในถังเก็บนํ้าใชทุกถัง จัดใหมีการเคลือบสารปองกันการปนเปอนจากสารมลพิษที่อาจซึมออกมา
จากคอนกรีตภายในตัว ถัง เก็บนํ้า โดยสารเคลือ บตองเปนชนิด ที่ป ลอดภัยตอสิ่งแวดลอม และ
ปลอดภัยตอการอุปโภคบริโภคของผูพักอาศัย และผูใชบริการภายในโครงการ
(6) กรณีที่มีความจําเปนตองเขาไปปฏิบัติงานภายในถังเก็บนํ้าสํารอง จะจัดใหมีพัดลมระบายอากาศ
ชนิดเคลื่อนที่ได พรอมทอลมที่มีความยาวไมนอยกวา 25 เมตร เดินเครื่องไมนอยกวา 30 นาที
กอนเขาไปปฏิบัติงาน เพื่อใหมีอากาศเพียงพอตอเจาหนาที่
3) ระบบจายนํ้าใช
โครงการเชื่อมตอทอนํ้าประปา ขนาดเสนผานศูนยกลาง 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) เขากับทอของการประปา
นครหลวงบริเวณถนนลาดพราว ผานมาตรวัดนํ้าเพื่อจายนํ้าใหกับหองพักอาศัยและสวนตางๆของอาคาร โดยเก็บไวยัง
ถังเก็บนํ้าสํารองใตดิน โดยมีรายละเอียดระบบจายนํ้าของอาคาร ดังนี้ (ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบนํ้าประปาแสดงใน
ภาพที่ 2.4 4)
สูบสงนํ้าจากถังเก็บนํ้าใตดินไปยังถังเก็บนํ้าชัน้ ดาดฟา ดวยเครือ่ งสูบนํ้า จํานวน 2 เครือ่ ง (CWP 1,2) สลับกัน
ทํางานในชวงเวลาปกติและทํางานพรอมกัน ในชวงเวลาทีต่ องการอัตราการใชนํ้าสูงสุด อัตราการสูบ 230
แกลลอน/นาที แรงสูบสงรวม 360 FT. จากนัน้ จายนํ้าจากถังเก็บนํ้าชัน้ ดาดฟา ไปยังหองพักหรือสวน
ตางๆ ของอาคารดวยเครือ่ งสูบนํ้าแบบ Package Booster Pump จํา นวน 1 ชุด อัตราการสูบ 160
แกลลอน/นาที แรงสูบสงรวม 100 FT. เพือ่ เพิม่ แรงดันในชัน้ ที่ 20 23 และในชัน้ ที่ 13 19 จายนํ้าดวยแรง
โนมถวงโลก และชัน้ อืน่ ๆ จายนํ้าลงโดยติดตัง้ วาลวลดความดัน
4) ระบบจายนํ้าดับเพลิง
การจายนํ้าดับเพลิงของอาคาร โดยโครงการจัดใหมีนํ้าสํารองสําหรับดับเพลิงเก็บไวบริเวณถังเก็บนํ้าดับ
เพลิง ชั้น ใตดิน จํานวน 1 ถัง ความจุรวม 240 ลูกบาศกเมตร และนํ้าสํา รองดับ เพลิงจากถังเก็บนํ้าชั้นดาดฟา 20
ลูกบาศกเมตร รวมปริมาณนํ้าสํา รองดับ เพลิง 260 ลูกบาศกเมตร สํา รองนํ้าดับ เพลิงได 65 นาที ซึ่ง เปนไปตาม
กฎหมายกําหนดไว เพื่อจายนํ้าใหแกอุปกรณดับเพลิง คือ หัวฉีดดับเพลิง (FHC) และ Sprinkler ที่มีอยูทุกชั้น (ภาพที่
2.4 5 และรายการคํานวณในภาคผนวกที่ 2)
ระบบจายนํ้าดับเพลิงผานทอยืนหลักสําหรับดับเพลิง จํานวน 3 ทอยืน ขนาดเสนผานศูนยกลางทอ 6 นิ้ว
โดยรับ นํ้าจากถัง เก็บ นํ้าดับ เพลิง ชั้น ใตดิน สูบ สงดวย Fire Pump จํา นวน 1 ชุด ขนาดอัต ราการสูบ นํ้า 1,000
แกลลอน/นาที แรงสูบสงรวม 200 PSI และรักษาความดันดวย Jocky Pump จํานวน 1 ชุด ขนาดอัตราการสูบนํ้า 20
แกลลอน/นาที แรงสูบสงรวม 210 PSI
นอกจากนี้ โครงการยังจัดใหมีหัวรับนํ้าดับเพลิงนอกอาคารอยูบริเวณทิศตะวันตกของอาคาร จํานวน 1 จุด
เปนหัวรับนํ้าแบบ 3 ทาง จํานวน 2 หัว ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2½ x 2½ x 6 นิ้ว แบงเปน หัวรับนํ้าดับเพลิงเขาสู
ทอยืนดับเพลิง จํานวน 1 หัว และเขาสูถังเก็บนํ้าดับเพลิง จํานวน 1 หัว
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5) สระวายนํ้าของโครงการ
(1) ความเค็มของนํ้า (SALINITY, SAL)
ความเค็มของนํ้า หมายถึง ผลรวมของความเขมขนของไอออนทั้งหมดที่ละลายในนํ้า (TOTAL DISSOLVE
IONS) ซึ่งไมใชแตเฉพาะไอออนของโซเดียมคลอไรดเทานั้น โดยแสดงผลออกมาเปนมิลลิกรัมตอลิตร (MG/L) แตถาหาก
ในนํ้าปริมาณของไอออนละลายสูงจะแสดงผลเปนกรัมตอลิตร (G/L) หรือสวนในพันสวน (PPT) (ธรรมรักษ, 2541)
ประวิทย (2531) กลาววา คาความเค็มของนํ้าจะสัมพันธกับคาคลอรินิตี้ (CHLORINITY) ซึ่งหมายถึง
ปริมาณคลอไรด โปรไมด และไอโอไดด ที่มีอยูในนํ้าหนักหนึ่งกิโลกรัม ความเค็มของนํ้าที่มีคาแตกตางกันไป แลวแต
สถานที่ และประเภทของดิน สําหรับนํ้าจืดมีคาความเค็มปริมาณศูนย สวนนํ้าทะเลมีคาความเค็มโดยเฉลี่ยประมาณ
35.00 สวนในพันสวน ไดมีผูแบงประเภทของนํ้าออกตามระดับความเค็ม ดังนี้
นํ้าจืด (FRESH WATER)

มีความเค็มระหวาง 0 – 0.50

PPT

(0 – 500 PPM)

นํ้ากรอย (BRACKISH WATER)

มีความเค็มระหวาง 0.51 30.00

PPT

(510 – 30,000 PPM)

นํ้าทะเล (SEA WATER)

มีความเค็มมากกวา 30.00

PPT

(มากกวา 30,000 PPM)

ความเค็มของนํ้ามีผลตอการดํารงชีวิตของสัตวนํ้า สําหรับสัตวนํ้าบางชนิด เชน สัตวนํ้ากรอยที่อาศัย
บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มมากจะสามารถปรับตัวเขากับสภาพความเค็ม ที่เปลี่ยนแปลงได แตคอยๆเปนไป
อยางชาๆ โดยสัตวนํ้าจืดสามารถทนอยูในความเค็ม 7 ppt (เทากับ 7,000 ppm หรือ 7,000 มก./ลิตร) ได และปลา
ขนาดเล็กจะมีความทนทานมากกวาปลาขนาดใหญ
(2) สระวายนํ้าระบบเกลือ
สระวายนํ้าระบบเกลือ (Salt Water) ถือ เปนระบบบํา บัดสระวายนํ้าที่ดีท ี่ส ุด และทัน สมัย ที่ส ุดใน
ปจจุบัน ระบบทํางานโดยการใชนํ้าเกลือธรรมชาติ (NaCl = Sodium Chloride) มาผานกระบวนการ Electrolytic
Process ของเครื่อ ง Salt Chlorinator มาทํา การฆาเชื้อโรคในนํ้าโดยเกิด Sodium Hypochlorite และ Sodium
Chloride (NaCl) ซึ่งเปนเกลือธรรมชาติดังเดิม และนํ้าเกลือเมื่อใชฆาเชื้อโรคแลวจะไมสูญหายไปไหน การเติมเกลือ
จะเติมก็ตอเมื่อทําการลางเครื่องกรอง (Back Wash) หรือฝนตกจนนํ้าลนออกจากสระวายนํ้า ดังนั้นการเติมเกลือจึง
เติมไมบอยนักเพียง 2 3 เดือนตอ 1 ครั้ง และนํ้าเกลือในสระวายนํ้าก็มีความเค็มเพียง 0.3% หรือเทากับความเค็มครึ่ง
หนึ่งของนํ้าตาคนเทานั้น (WWW.APKPOOLS.COM, 2015)
ปริมาณคาความเค็มของเกลือ (สระวายนํ้าไทย.com, 2563)
สระวายนํ้าระบบเกลือมีคาความเค็ม
4,500 – 6,000

ppm

นํ้าตามีคาความเค็ม

7,000 – 9,000

ppm

นํ้าทะเลมีคาความเค็ม

35,000 – 50,000 ppm

การออกแบบสระวายนํ้าของโครงการ
โครงการออกแบบใหมีสระวายนํ้า จํานวน 1 แหง บริเวณชั้นที่ 4 โดยใชระบบเกลือในการฆาเชื้อโรค ระบบ
จะสรางคลอรีนจากเกลือ โดยการผานกระแสไฟฟาลงไปในสารละลายเกลือ เพื่อสรางคลอรีนโซเดียมไฮเปอรคลอไรด
เพื่อใชในการฆาเชื้อโรคในสระวายนํ้า เมื่อทําการฆาเชื้อโรคเสร็จแลวจะกลับมาเปนเกลือ (NACL) ดังเดิม ซึ่งจะมีการ
ควบคุมความเขมขนใหเหมาะสมที่ 4,500 6,000 PPM โดยความเค็มของสระวายนํ้ามีความเค็มเพียงครึ่งหนึ่งของ
นํ้าตาคนเทานั้น จึงปลอดภัยตอผูใชบริการสระวายนํ้า ไมระคายเคืองตอผิวหนัง และไมมีกลิ่น
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โครงการจะเปลี่ยนถายนํ้าทุก 2 3 ป สระวายนํ้าของโครงการ มีปริมาตร 195.0 ลบ.ม. กรณีถายนํ้าออกหมด จะ
ทําการทยอยระบายนํ้าออก ใชเวลาประมาณ 5 วัน นํ้าที่ระบายออกจะรวบรวมเขาสูระบบระบายนํ้าของโครงการ โดย
รวมกับนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
สารละลายในนํ้า

=

200

นํ้าจากสระวายนํ้าผสมเกลือ

=

5,000 มก./ลิตร

สารละลายของนํ้าในสระวายนํ้า

=

5,200 มก./ลิตร

ปริมาตรสระวายนํ้า

=

195.0 ลบ.ม.

ถายนํ้าทิ้งจากสระ ใชเวลา

=

5

วัน

ปริมาตรนํ้าทิ้งจากสระวายนํ้า

=

39.0

ลบ.ม./วัน

นํ้าทิ้งจากบอบําบัดนํ้าเสีย

=

405.0 ลบ.ม./วัน

คาสารละลายในนํ้ารวม

=

((405 X 200) + (39.0 X 5,200))/405 + 39.0

=

639.2 มก./ลิตร

=

439.2 มก./ลิตร (639.2 200)

คิดเปนปริมาณสารละลายที่เพิ่มขึื้น

มก./ลิตร

จากการคํานวณนํ้าทิ้งจากสระวายนํ้าที่รวมกับนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสีย มีคาสารละลายในนํ้า (TDS) ที่เพิ่ม
ขึ้น 439.2 มิลลิกรัม/ลิตร ไมเกินมาตรฐานนํ้าทิ้งจากอาคารประเภท ก. ที่กําหนดไววา “ตองมีคาเพิ่มขึ้นจากปริมาณ
สารละลายในนํ้าใชตามปกติ ไมเกิน 500 มิลลิกรัม/ลิตร” ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548
โครงการจะทําการระบายนํ้าทิ้งจากสระวายนํ้า โดยทําการทยอยระบายนํ้าออกโดยใชเวลาประมาณ 5 วัน มี
คาสารละลายในนํ้าเพิ่มขึ้น 439.2 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งสัตวนํ้าจืดสามารถทนอยูในความเค็ม 7 ppt (เทากับ 7,000
ppm หรือ 7,000 มิลลิกรัม/ลิตร) ได คาดวาจะไมมีผลกระทบ
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2.4.3 นํ้าเสีย และสิ่งปฏิกูล
1) ปริมาณนํ้าเสียของโครงการ
นํ้าเสียทีเ่ กิดจากโครงการมาจากกิจกรรมการดําเนินชีวิตตามกิจวัตรประจําวันของบุคคลทัว่ ไป เชน การซักลาง
การอาบชําระ หองสวมและครัว คาดวามีปริมาณนํ้าเสียเกิดขึ้นของโครงการ ประมาณ 403.49 ลูกบาศกเมตร/วัน โดยคิด
ที่รอยละ 100 ของปริมาตรนํ้าใชของโครงการ รายการคํานวณแสดงในภาคผนวกที่ 2
2) ระบบระบายนํ้าเสีย และสิ่งปฏิกูลภายในโครงการ
นํ้าเสียทั้งหมดภายในอาคารจะระบายออกจากแหลงกําเนิด เพื่อรวบรวมเขาสูระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของ
โครงการ ระบบระบายนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูลของโครงการ ประกอบดวย (ภาพที่ 2.4 6)
ทอระบายสิ่งปฏิกูล Soil Pipe : S) เปนทอระบายสิ่งปฏิกูลจากโถสวม โถปสสาวะภายในหองสวม
ทอระบายนํ้าเสีย จากการชําระลาง (Waste Pipe : W) เปนทอระบายนํ้าจากการอาบ และซักลาง
ของหองพักทุกหอง และหองกิจกรรมอื่นๆ
ทอระบายนํ้าเสียจากครัว (Kitchen Waste Pipe : K) เปนทอระบายนํ้าจากสวนครัวของแตละหอง
ชุดพักอาศัย
ทออากาศ (Vent Pipe : V) เปนทอทีใ่ ชสําหรับใหอากาศผานเขาหรือออกจากระบบระบายนํ้าเสียและสิง่
ปฏิกลู ซึง่ ไดแก ทอนํ้าเสียจากสวม ทอนํ้าเสียจากการอาบและซักลาง และระบบบําบัดนํ้าเสีย เพื่อจุด
ประสงคในการรักษาความดันภายในระบบทอระบายนํ้า ใหมีการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด นอกจากนี้
ยังชวยใหมีอากาศหมุนเวียนอยูในทอระบายนํ้าเพื่อรักษาดักกลิ่น (Trap Seal) ของเครื่องสุขภัณฑไว
3) ระบบบําบัดนํ้าเสีย และสิ่งปฏิกูล
โครงการจัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสีย จํานวน 2 ชุด รองรับนํ้าเสียจากหองนํ้า การอาบ ซักลาง สวนครัวของหอง
ชุดในโครงการ ไดแก
ระบบบําบัดนํ้าเสีย 1 (WWTP 1) รองรับนํ้าเสียภายในโครงการ และรับนํ้าทิง้ จากบอเกรอะ ซึง่ บําบัดนํ้าเสีย
จากหองนํ้าบริเวณทีจ่ อดรถยนตชัน้ ที่ 1 เปนระบบบําบัดนํ้าเสียชนิดเติมอากาศ แบบ Activated Sludge
ขนาดรองรับนํ้าเสีย 405 ลูกบาศกเมตร/วัน ฝงไวใตดินบริเวณทีจ่ อดรถยนตดานทิศเหนือของอาคาร
ระบบบําบัดนํ้าเสีย 2 (WWTP 2) รองรับนํ้าเสียจากหองนํ้าบริเวณทีจ่ อดรถยนตชัน้ ที่ 1 เปนบอเกรอะ ขนาด
1.0 ลูกบาศกเมตร/วัน และบอสูบนํ้าเสีย ขนาด 0.80 ลูกบาศกเมตร/วัน รวบรวมนํ้าเสียทีผ่ านบอเกรอะสูบไป
บําบัดตอยังระบบบําบัดนํ้าเสียรวม ฝงไวใตดินบริเวณทางรถวิง่ ดานทิศตะวันออกเฉียงใตของอาคาร
ผังขั้นตอนการบําบัดนํ้าเสีย และรายละเอียดของถังบําบัดนํ้าเสีย แสดงในภาพที่ 2.4 7 ถึง 2.4 8
เกณฑการออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสีย
เกณฑการออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียเติมอากาศแบบ Activated Sludge ตามแนวทางที่ใชประกอบการ
ประเมินผลกระทบสิ่งเเวดลอม โครงการดานที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้
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บอดักไขมัน
ปริมาตร 17.84 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บ 5.29 ชม.

Q ออกแบบ = 405.0 ลบ.ม./วัน

น้ําเสียจากครัว
Q1 = 81.0 ลบ.ม./วัน
BOD = 1,000 มก./ล.

น้ําเสียที่เกิดขึ้น
Q = 402.49 ลบ.ม./วัน
น้ําเสียจากสวม/ซักลาง
Q2 = 323.0 ลบ.ม./วัน
BOD = 250 มก./ล.

ดูดกากไขมัน
ทุกเดือน

บอแยกกาก

มีเทน
ปริมาตรถัง 96.07 ลบ.ม. 15.41 ลบ.ม./วัน
ระยะเวลากักเก็บ 7.12 ชม.

น้ําเสียจากหองน้ํา
บริเวณที่จอดรถ
Q1 = 1.0 ลบ.ม./วัน
BOD = 250 มก./ล.

Q1 = 81.0 ลบ.ม./วัน
BOD =800 มก./ล.

Soil Bed
3.13 ตร.ม.

Q2 = 323.0 ลบ.ม./วัน
BOD = 200 มก./ล.

Q3 = 1.0 ลบ.ม./วัน
BOD = 150 มก./ล.

บอแยกกาก
ปริมาตรถัง 1.00 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บ 24 ชม.

Soil Bed
3.75 ตร.ม.

ละอองอากาศเสีย
480 ลบ.ม./วัน
Q = 405.0 ลบ.ม./วัน
BOD = 320 มก./ล.

บอเติมอากาศ
บอปรับสมดุล
บอสูบน้ําเสีย

Q = 405 ลบ.ม./วัน
ปริมาตร 74.25 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บ 4.40 ชม.
PUMP สูบน้ําเสีย Submersible Pump
ขนาด 25.0 ลบ.ม./ชม. จํานวน 2 ชุด
สูบสง 6.0 เมตร

ปริมาตรถัง 0.80 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บ 19.2 ชม.
PUMP สูบน้ําเสีย
Submersible Pump
ขนาด 0.8 ลบ.ม./นาที

BOD = 320 มก./ล.

ปริมาตรถัง = 165.94 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บ 9.83 ชม.
MLSS = 2,500 มก./ลิตร
(เกณฑไมเกิน 2,000 4,000 มก./ล.)

ตะกอนเวียนกลับ

F/M ratio = 0.39 ตอวัน
ปริมาณออกซิเจนที่ตองการ 220.2 ลบ.ม./ชม.
เครื่องเติมอากาศ Submersible Aerator
ขนาด 80 ลบ.ม./ชม./เครื่อง จํานวน 3 ชุด
ทํางานครั้งละ 2 ชุด สํารอง 1 ชุด
ควบคุมการทํางานดวย Timer Switch

บอตกตะกอน
ปริมาตรรวม = 58.73 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บ 3.48 ชม.
พื้นที่ผิวถังตกตะกอนรวม = 20.25 ตร.ม.
อัตราน้ําลนผิว = 20.0 ลบ.ม./ตร.ม. วัน
PUMP สูบน้ําตะกอน Submersible Pump
ขนาด 10.0 ลบ.ม./ชม. จํานวน 2 ชุด

ตะกอนสวนเกิน
Q = 3.95 ลบ.ม./วัน

สูบไปกําจัด
30 วัน/ครั้ง

บอเก็บตะกอน
ปริมาตร 54.0 ลบ.ม.

บอพักน้ําใส
ปริมาตร 37.8 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บ 2.24 ชม.
PUMP สูบน้ําเสีย Submersible Pump
ขนาด 25.0 ลบ.ม./ชม. จํานวน 2 ชุด
สูบสง 10.0 เมตร

ระบายสูทอ
ระบายน้ําสาธารณะ

น้ําทิ้ง
BOD = < 20 มก./ล.

ถังตรวจคุณภาพน้ํา/ตะแกรงดักขยะ
ฝาตะแกรงเหล็ก
เพื่อใหมองเห็นสภาพน้ําทิ้ง

ภาพที่

2.4 7

ขั้นตอนการบําบัดน้ําเสียรวมของโครงการ
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บทที่ 2
คาความเขมขนตะกอนจุลินทรีย (MLSS) 2,000 4,000 มิลลิกรัม/ลิตร
คาสัดสวนอาหารตอปริมาณจุลินทรีย (F/M RATIO) 0.1 0.4 วัน 1
ระยะเวลากักเก็บเติมอากาศ 6 24 ชั่วโมง
อัตราการไหลลนของพื้นที่ถังตกตะกอนไมเกิน 24 ลูกบาศกเมตร/ตารางเมตร วัน
(1) ระบบบําบัดนํ้าเสีย 1 (WWTP 1)
ระบบบําบัดนํ้าเสีย 1 (WWTP 1) รองรับนํ้าเสียภายในโครงการ โดยไมรวมนํ้าเสียจากหองนํ้าบริเวณทีจ่ อด
รถยนตชัน้ ที่ 1 เปนระบบบําบัดนํ้าเสียรวมชนิดเติมอากาศ ขนาดรองรับนํ้าเสีย 405 ลูกบาศกเมตร/วัน ประกอบดวย บอดัก
ไขมัน บอแยกกาก บอปรับสมดุล บอเติมอากาศ บอตกตะกอน บอพักนํ้าใส และบอเก็บตะกอน ฝงไวใตดินบริเวณทีจ่ อด
รถยนตดานทิศเหนือของอาคาร มีรายละเอียดการออกแบบ ดังนี้ (ภาพที่ 2.4 8)
ปริมาณนํ้าเสียออกแบบ

=

405

ลูกบาศกเมตร/วัน

ลักษณะของนํ้าเสียจากแหลงกําเนิดและนํ้าเสียออกจากระบบ
BOD ของนํ้าเสียจากสวนครัว

=

1,000 มิลลิกรัม/ลิตร

BOD ของนํ้าเสียจากหองสวม

=

250

มิลลิกรัม/ลิตร

BOD ของนํ้าเสียออกจากระบบ

<

20

มิลลิกรัม/ลิตร

ความเขมขน SS ออกระบบ

<

30

มิลลิกรัม/ลิตร

ลูกบาศกเมตร/วัน

รายละเอียดระบบบําบัดนํ้าเสีย 1 (WWTP 1)
(1) บอดักไขมัน
ปริมาณนํ้าเสียสวนหองครัว
(คิดที่รอยละ 20 ของนํ้าเสียทั้งหมด)
ปริมาตรบอดักไขมันที่ออกแบบ
ระยะเวลาการกักเก็บ
BOD ของนํ้าเสียจากสวนครัว

=

81.0

=
=
=

17.84 ลูกบาศกเมตร
5.29 ชั่วโมง
1,000 มิลลิกรัม/ลิตร

BOD นํ้าเสียออกจากบอดักไขมัน

=

800

มิลลิกรัม/ลิตร

=
=
=
=
=

324
96.07
7.12
250
200

ลูกบาศกเมตร/วัน
ลูกบาศกเมตร
ชั่วโมง
มิลลิกรัม/ลิตร
มิลลิกรัม/ลิตร

=

405

ลูกบาศกเมตร/วัน

(2) บอแยกกาก
ปริมาณนํ้าเสียเขาสูบอแยกกาก
ปริมาตรบอที่ออกแบบ
ระยะเวลาการกักเก็บ
BOD ของนํ้าเสียเขา
BOD นํ้าเสียออก
(3) บอปรับสมดุล
อัตรานํ้าเสียที่เขาสูบอปรับสมดุล
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บทที่ 2
BOD นํ้าเสียรวมที่เขาสูบอปรับสมดุล =
320 มิลลิกรัม/ลิตร
ปริมาตรบอที่ออกแบบ
=
74.25 ลูกบาศกเมตร
ระยะเวลาการกักเก็บ
=
4.4 ชั่วโมง
เครือ่ งสูบนํ้าเสียชนิดจุมใตนํ้า (Submersible pump) สําหรับสูบนํ้าเสียจากบอปรับสมดุลเขาบอเติม
อากาศ จํานวน 2 เครือ่ ง (ทํางาน 1 เครือ่ ง สํารอง 1 เครือ่ ง) อัตราสูบเครือ่ งละ 25.0 ลูกบาศก
เมตร/ชัว่ โมง ทีแ่ รงดัน 6 เมตร มอเตอร ขนาด 1.5 kW.
(4) บอเติมอากาศ
ปริมาณนํ้าเสียเขาสูบอเติมอากาศ
=
405 ลูกบาศกเมตร/วัน
BOD ของนํ้าเสียเขาระบบ
=
320 มิลลิกรัม/ลิตร
BOD ของนํ้าเสียออกจากระบบ
<
20
มิลลิกรัม/ลิตร
คา MLSS
=
2,500 มิลลิกรัม/ลิตร
คา F/M RATIO
=
0.39 วัน 1
ปริมาตรบอที่ออกแบบ
=
165.94 ลูกบาศกเมตร
ระยะเวลาการกักเก็บ
=
9.83 ชั่วโมง
ปริมาณออกซิเจนที่ตองการ
=
220.20 ลูกบาศกเมตร/ชัว่ โมง
เครือ่ งเติมอากาศชนิดจุมใตนํ้า (Submersible Aerator) จํานวน 3 ชุด ทํางาน 2 ชุด สํารอง 1 ชุด
อัตราการจายอากาศเครือ่ งละ 80.0 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง กําลังเครือ่ งเติมอากาศ 3.70 kW.
(5) บอตกตะกอน
ปริมาณนํ้าเสีย
=
405 ลูกบาศกเมตร/วัน
ปริมาตรบอที่ออกแบบ
=
58.73 ลูกบาศกเมตร
พื้นที่ผิวสวนตกตะกอน
=
20.25 ตารางเมตร
อัตรานํ้าลนตอพื้นที่
=
20.0 ลบ.ม./ตารางเมตร วัน
(อัตราการไหลลนของพืน้ ทีถ่ งั ตกตะกอนไมเกิน 24 ลูกบาศกเมตร/ตารางเมตร วัน)
ระยะเวลาการกักเก็บจริง
=
3.48 ชั่วโมง
เครือ่ งสูบตะกอนหมุนเวียน แบบจุมใตนํ้า (Submersible pump) จํานวน 2 เครือ่ ง อัตราสูบ 10.0
ลูกบาศกเมตร/ชัว่ โมง ทีแ่ รงดัน 7.0 เมตร ขนาด 0.75 kW.
(6) บอพักนํ้าใส
ปริมาตรบอที่ออกแบบ
=
37.80 ลูกบาศกเมตร
ระยะเวลาการกักเก็บ
=
2.24 ชั่วโมง
เครือ่ งสูบนํ้าใสชนิดจุมใตนํ้า (Submersible pump) จํานวน 2 เครือ่ ง (ทํางาน 1 เครือ่ ง สํารอง
1 เครือ่ ง) อัตราสูบเครือ่ งละ 25.0 ลูกบาศกเมตร/ชัว่ โมง ทีแ่ รงดัน 10.0 เมตร มอเตอร ขนาด 1.5
kW.
(7) บอเก็บตะกอน
ปริมาณตะกอน
ปริมาตรบอที่ออกแบบ

=
=

3.95
54.0

ลูกบาศกเมตร/วัน
ลูกบาศกเมตร
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บทที่ 2
นํ้าที่ผานการบําบัดจากระบบบําบัดนํ้าเสีย 1 (WWTP 1) มีคาความสกปรก (BOD) ไมเกิน 20 มิลลิกรัม/
ลิตร (มาตรฐานคุณภาพนํ้าทิง้ ของอาคารประเภท ก. ประกาศกระทรวงทรัพยฯ) ในบอพักนํ้าใสจะทําการสูบไปยังบอตรวจ
คุณภาพนํ้าทิ้ง (ฝาดานบนบอเปนแบบตะแกรงเหล็ก เพือ่ ใหเห็นสภาพนํ้าภายใน) และออกสูทอระบายนํ้าสาธารณะบน
ถนนลาดพราวดานหนาโครงการตอไป
นอกจากนี้โครงการจะทําสัญลักษณไว เพื่อแสดงวาบริเวณใตที่จอดรถยนตภายในอาคาร เปนระบบ
บําบัดนํ้าเสียรวม และทําปายติดใหผูพักอาศัยในโครงการเห็นไดอยางชัดเจน และสะดวกตอการเขามาบํารุงดูแลรักษา
บอบําบัดนํ้าเสียรวมของโครงการ
(2) ระบบบําบัดนํ้าเสีย 2 (WWTP 2)
ระบบบําบัดนํ้าเสีย 2 (WWTP 2) รองรับนํ้าเสียจากหองนํ้าบริเวณทีจ่ อดรถยนต ชัน้ ที่ 1 เปนระบบบําบัดนํ้า
เสียขัน้ ตน (Primary treatment) นํ้าเสียจะผานการบําบัดขัน้ ตน และสูบสงไปบําบัดตอทีร่ ะบบบําบัดนํ้าเสียรวมของโครงการ
ประกอบดวย บอเกรอะ และบอสูบนํ้าเสีย มีรายละเอียด ดังนี้
บริมาณนํ้าเสียเขา
ระบบบําบัดรองรับนํ้าเสียได
คา BOD นํ้าเสียที่เขาระบบ

=
=
=

1.0
1.0
250

ลบ.ม./วัน
ลบ.ม./วัน
มก./ล.

=

0.25

กก.บีโอดี/วัน

บริมาณนํ้าเสียเขาบอเกรอะ
คา BOD นํ้าเสียที่เขาระบบ

=
=

1.0
250

ลบ.ม./วัน
มก./ล.

ประสิทธิภาพในการกําจัด BOD
คา BOD ออก
คา HRT

=
=
=

40
150
24

%
มก./ล.
ชม.

ปริมาตรบอ
ระยะเวลาเก็บกัก

=
=

0.80
19.20

ลบ.ม.
ชม.

เครื่องสูบนํ้า แบบจุม
อัตราสูบ
TDH

=
=
=

2
0.80
20

ชุด
ลบ.ม./นาที
ม.

1.1) บอเกรอะ (Septic Tank)

1.2) บอสูบนํ้าเสีย (Effuent Tank)

นํ้าเสียทีผ่ านการบําบัดขัน้ ตนแลวจะถูกสูบสงไปบําบัดตอทีร่ ะบบบําบัดนํ้าเสียรวมของโครงการ (WWTP 1)
เพือ่ บําบัดนํ้าเสียใหมีคาตามมาตรฐาน โดยมีคาความสกปรก (BOD) ไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานคุณภาพนํ้าทิง้ ของ
อาคารประเภท ก. ประกาศกระทรวงทรัพยฯ) จะระบายเขาสูทอระบายนํ้าฝน และเขาสูบอดักขยะ และระบายนํ้าออกลงสูทอ
ระบายนํ้าบนถนนลาดพราว ดานหนาโครงการ
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4) การกําจัดกาซมีเทนระบบบําบัดนํ้าเสียรวม
4.1) ปริมาณกาซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบําบัดนํ้าเสีย
กาซมีเทนเกิดจากการยอยสลายสารอินทรียโดยแบคทีเรียชนิดไมใชออกซิเจนในสภาวะไรอากาศ โดย
การยอยสลายสารอินทรียจะทําใหเกิดกาซมีเทน (CH4) 60 70 % กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) 28 38 % กาซอื่นๆ
เชน ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) และไนโตรเจน (N2) เปนตน ประมาณ 2 % กาซมีเทนในระบบบําบัดนํ้าเสียจะเกิดขึ้น
บริเวณบอปรับสภาพนํ้า เนื่องจากมีการยอยสลายของสารอินทรียของแบคทีเรียแบบสภาวะไรออกซิเจน มีปริมาณกาซ
มีเทนเกิดขึ้น 15.414 ลบ.ม./วัน (รายการคํานวณแสดงในภาคผนวกที่ 2)
(2) การกําจัดกาซมีเทน
กาซมีเทนถูกกําจัดดวยวิธี Biological Oxidation โดยใชปุยหมักพรอมใชงาน (Mature Compost)
อยูใตดินรวนซุยทีช่ ุมชื้น เปนตัวกลางชีวภาพ ซึ่งมีจุลินทรียกลุม Methanotrophs ทําหนาที่ออกซิไดซกาซมีเทนให
เปลี่ยนรูปเปนคารบอนไดออกไซด นํ้า พลังงาน และเซลลใหมของจุลนิ ทรีย มีดนิ รวนซุยที่ชุมชื้นคอยดูดซับละอองนํ้าเสีย
กระบวนการกําจัด ทําไดโดยตอทอระบายอากาศจากถังบําบัดนํ้าเสีย รวบรวมกาซมีเทนมายังบอดิน
ที่จะใชกําจัดกาซมีเทน โดยที่กนบอจะใชดินทรายรองไวเพื่อปองกันนํ้าทวม จากนั้นตอทอใหกาซมีเทนระเหยผานปุย
หมัก ปดปากทอดวยตาขายไนลอนเพื่อปองกันไมใหภายในทออุดตัน จากนั้นกลบทอดวยดินรวนซุย ปลูกตนไมดานบน
รดนํ้าใหบอดินมีความชุมชื้นอยูเสมอ (ภาพที่ 2.4 7)
ปริมาณกาซมีเทน
อัตราการรับกาซตอพื้นที่ผิวตัวกลางชีวภาพอยางนอย
คิดเปนพื้นที่ผิวในการสัมผัสอากาศ
พื้นที่ของแปลงประดิษฐ (1.25 x 2.50 ม.)
ปริมาตรของแปลงดินประดิษฐ (บอลึก 0.60 ม.)
พื้นที่ผิวจําเพาะของดินที่ใชในแปลงดินประดิษฐ
พื้นที่ผิวรวมจากตัวกลางแปลงดินที่ใชทั้งหมด
เปรียบเทียบกับพื้นที่ผิวสัมผัสอากาศที่ตองการ
พื้นที่หนาตัด
ปริมาตรอากาศเขาระบบ
ความเร็วในการไหลของอากาศ
เลือกใชบอดิน ขนาด (1.25 x 2.50)

=
=
=
=
=
=
=
>
=
=
=
=
=

15.414 ลบ.ม./วัน
35.0 %
5.39 ตร.ม.
3.125 ตร.ม.
1.88 ลบ.ม.
100.0 ตร.ม./ลบ.ม.
188 ตร.ม.
5.39 ตร.ม.
9.03 ตร.ม.
0.64 ลบ.ม./ชั่วโมง
0.07112 ม./ชั่วโมง
0.000002 ม./นาที
3.125 ตร.ม.

ปริมาตรบอดิน (ความลึก 0.60 ม.)

=

1.875 ลบ.ม.

ปริมาณกาซมีเทน 15.414 ลบ.ม./วัน โครงการจัดเตรียมบอดิน จํานวน 1 บอ ขนาด 3.125 ตารางเมตร
ความลึกดิน 0.6 เมตร ปริมาตรของแปลงดิน 1.875 ลบ.ม. มีพนื้ ที่ผวิ สัมผัสอากาศ เทากับ 188 ตร.ม. (ตองใชพื้นที่ผิว
สัมผัสอากาศ 5.39 ตารางเมตร)
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5) การกําจัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบําบัดนํ้าเสียรวม
Aerosol คือ ละอองนํ้าเสียที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการเติมอากาศในระบบบําบัดนํ้าเสียรวมแลว กระจายออก
สูบรรยากาศ ซึ่งอาจกอใหเกิดการแพรกระจายเชื้อโรค สวนใหญเกิดขึ้นกับระบบบําบัดนํ้าเสียที่เปนระบบเปด เชน
เดียวกับระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของเทศบาลฯ และทองถิ่นตางๆ
ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของโครงการเปนบอบําบัดนํ้าเสียคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเติมอากาศฝงอยูใตดิน
โดยมีเพียงสวนนอยที่อยูเหนือผิวดิน คือ สวนฝาบอ และสวนระบายอากาศ โดยระบบบําบัดนํ้าเสียรวมมีระบบปด
มิดชิด เพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการตกหลน ดังนั้นในสวนละอองนํ้าเสีย และกลิ่นเหม็นจากการบําบัดจะสงผลกระทบ
ในระดับนอยมาก
ละอองนํ้าเสียที่เกิดขึน้ อาจเกิดการรั่วไหลผานทางขอตอหรือฝาบอได โดยการกําจัดละอองนํ้าเสีย (Aerosol)
จากระบบเติมอากาศ ละอองนํ้าเสียถูกกําจัดดวยวิธี Biological Oxidation โดยใชปุยหมักพรอมใชงานใตดินรวนซุยทีช่ มชื
ุ น้
คอยดูดซับละอองนํ้าเสีย
กระบวนการกําจัด ทําไดโดยตอทอระบายอากาศจากถังบําบัดนํ้าเสีย รวบรวมละอองนํ้าเสียมายังบอดินที่
จะใชกําจัดละอองนํ้าเสีย โดยที่กนบอจะใชดินทรายรองไวเพื่อปองกันนํ้าทวม จากนั้นตอทอใหละอองนํ้าเสียผานดิน
และปุยหมัก ปดปากทอดวยตาขายไนลอนเพื่อปองกันไมใหภายในทออุดตัน จากนั้นกลบทอดวยดินรวนซุย ปลูกตนไม
ดานบน รดนํ้าใหบอดินมีความชุมชื้นอยูเสมอ
รวมปริมาณละอองนํ้าเสีย
อัตราการรับกาซตอพืน้ ทีผ่ วิ ของตัวกลางชีวภาพอยางนอย
คิดเปนพืน้ ทีผ่ วิ ในการสัมผัสอากาศ
พืน้ ทีข่ องแปลงดินประดิษฐ (1.5 x 2.5 ม.)
ปริมาตรของแปลงดินประดิษฐ (บอดินลึก 0.60 ม.)
พื้นที่ผิวจําเพาะของดินที่ใชในแปลงดินประดิษฐ
พื้นที่ผิวรวมจากตัวกลางแปลงดินที่ใชทั้งหมด
เปรียบเทียบกับพื้นที่ผิวสัมผัสอากาศที่ตองการ
พื้นที่หนาตัด
ปริมาตรอากาศเขาระบบ
ความเร็วการไหลของอากาศ
เลือกใชบอดิน ขนาด (1.5 x 2.50)
ปริมาตรบอดิน (ความลึก 0.60 ม.)

=
=
=
=
=
=
=
>
=
=
=
=
=
=

480 ลบ.ม./วัน
35.0 %
168.0 ตร.ม.
6.25 ตร.ม.
3.75 ลบ.ม.
100.0 ตร.ม./ลบ.ม.
375 ตร.ม.
168.0 ตร.ม.
18.06 ตร.ม.
20.0 ลบ.ม./ชั่วโมง
1.10727 ม./ชั่วโมง
0.01845 ม./นาที
3.75 ตร.ม.
2.25 ลบ.ม.

ระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการมีปริมาณ Aerosol เกิดขึ้น 480 ลูกบาศกเมตร/วัน โครงการจัดเตรียมบอดิน
จํานวน 1 บอ ขนาด 3.75 ตารางเมตร ความลึกดิน 0.60 เมตร มีปริมาตร 2.25 ลบ.ม. มีพน้ื ทีผ่ วิ สัมผัสอากาศ 375.0 ตร.ม.
(ตองการพืน้ ทีผ่ วิ สัมผัสอากาศ 168.0 ตร.ม.) เพือ่ ใชกําจัดละอองนํ้าเสียจากระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการ
6) การกําจัดไขมัน และกากตะกอน
(1) รณรงคใหผูพักอาศัยคัดแยกนํ้ามันและไขมันที่ใชแลว รวบรวมใสในภาชนะหรือขวดนํ้ามันพืชเกา ไปไว
หองพักขยะรวม เพื่อลดปริมาณการทิ้งไขมันลงสูถังดักไขมัน
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(2) ใหแมบานรวบรวมภาชนะหรือขวดนํ้ามันพืชเกา จากที่รองรับขยะแตละชั้น มายังหองพักขยะรวม และ
เก็บรวบรวมขายใหกับแหลงรับซื้อเพื่อแปรรูปเปนผลิตภัณฑตอไป
(3) ประสานงานใหฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สํานักงานเขตบางกะป เขามาดําเนินการดูด
กากไขมันออกจากบอดักไขมันเปนประจําทุกเดือน ทั้งนี้โครงการไดรับหนังสือรับรองการใหบริการจัด
เก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และดูดกากไขมัน ที่ กท 5006/5525 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เอกสาร
แสดงในภาคผนวกที่ 1
(4) กําจัดกากตะกอนของระบบบําบัดนํ้าเสีย จะตองดําเนินการสูบกากตะกอนออกจากบอเก็บตะกอน ทุก
1 เดือน หรือเมื่อบอเก็บตะกอนเต็ม และสูบตะกอนจากบอแยกกาก ทุก 1 เดือน โดยใหบริษัทเอกชนที่
ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการเขามาเก็บขนไปกําจัดตอไป ดังตัวอยาง อาทิเชน บริษัท เบตเตอร
เวิลด กรีน จํากัด, บริษัท สวนอุตสาหกรรม อินทรา จํากัด , บริษัท ทีพีไอโพลีน จํากัด (มหาชน), บริษัท
ปูนซิเมนตนครหลวง จํา กัด (มหาชน) โรงงาน 2 และบริษัท บริหารและพัฒ นาเพื่อ การอนุร ักษสิ่ง
แวดลอม จํากัด เปนตน
7) ระบบไฟฟาของระบบบําบัดนํ้าเสียรวม
คาไฟฟาที่เกิดจากระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของโครงการ คิดเปนเงินคาไฟฟาทั้งหมด 903.6 บาท/วัน หรือ
27,108 บาท/เดือน ซึง่ โครงการจัดมิเตอรไฟฟาแยกเฉพาะในสวนของระบบบําบัดนํ้าเสียรวม (รายการคํานวณแสดงในภาค
ผนวกที่ 2)
8) การตรวจคุณภาพนํ้าทิ้ง
การตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งที่ผานการบํา บัดนํ้าเสียรวม จํา นวน 1 จุด บริเวณบอตรวจคุณ ภาพนํ้า โดย
ออกแบบใหฝาดานบนบอเปนฝาตะแกรงเหล็ก สามารถมองเห็นสภาพนํ้าในบอและเก็บตัวอยางนํ้าไดสะดวก
ตรวจวัดคุณ ภาพนํ้าทิ้งเดือ นละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดํา เนิน การ โดยดัชนีต รวจวัดเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบาง
ประเภท และบางขนาด พ.ศ.2548 ไดแก pH, BOD, Suspended Solids, Settleable Solids, TDS, Sulﬁde, TKN
และ Fat Oil & Grease พรอมทั้งจัดเก็บสถิติ และขอมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียในแตละวัน ตาม
แบบ ทส.1 และจัดทํารายงานสรุป ผลการทํา งานของระบบบํา บัดนํ้าเสียในแตละเดือ น ตามแบบ ทส.2 เพื่อ ให
สอดคลองตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แหง พรบ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม แหงชาติ พ.ศ. 2535 เสนอ
ตอเจาพนักงานทองถิ่น ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
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2.4.4 ระบบระบายนํ้า
1) การออกแบบระบบระบายนํ้าของโครงการ
โครงการไดรับหนังสือรับหลักการอนุญาตใหเชื่อมทอระบายนํ้า บริเวณถนนลาดพราว กับที่ดินของโครงการ
หนังสือเลขที่ กท 5003/5122 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เอกสารแสดงในภาคผนวกที่ 1
ระบบระบายนํ้าภายในโครงการเปนระบบแบบแยก คือ ทอรองรับนํ้าฝน กับทอนํ้าทิง้ ทีผ่ านการบําบัดแลวจาก
ระบบบําบัดนํ้าเสียรวม แยกจากกัน โดยจัดทําระบบระบายนํ้าภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ เปนทอระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.40, 0.60 และ 0.80 เมตร ความลาดเอียง 1: 200 รอบพืน้ ทีโ่ ครงการ จํานวน 3 แนว ดังนี้ (ภาพที่
2.4 9)
แนวที่ 1 บอ MH 01 (ระดับทองทอ 0.60) ถึง MH 26 (ระดับทองทอ 1.00) เชื่อมตอกับบอ MH
62 (ระดับทองทอ 1.02) และ MH 27 (ระดับทองทอ 0.60) ถึง MH 41 (ระดับทองทอ 0.87)
เชื่อมตอกับบอ MH 62 (ระดับทองทอ 0.88)
แนวที่ 2 บอ MH 42 (ระดับทองทอ 0.60) ถึง MH 49 (ระดับทองทอ 0.74) และ MH 50 (ระดับ
ทองทอ 0.60) ถึง MH 55 (ระดับทองทอ 0.70) และ MH 56 (ระดับทองทอ 0.76) ถึง MH 61
(ระดับทองทอ 0.83) เชื่อมตอกับบอ MH 41 (ระดับทองทอ 0.85)
แนวที่ 3 บอ MH 62 (ระดับทองทอ 1.02) ถึง MH 68 (ระดับทองทอ 1.10) และ MH 69 (ระดับ
ทองทอ 0.60) ถึง MH 73 (ระดับทองทอ 0.67) เชื่อมกับ MH 74 (ระดับทองทอ 1.11) เขาสูบอ
ดักขยะ 1 และเขาสูบอหนวงนํ้าตอไป
บอหนวงนํ้า จํานวน 1 บอ ขนาดความจุ 455.0 ลูกบาศกเมตร ติดตั้งเครื่องสูบนํ้า และทอ Over
Flow ระบายนํ้าเขาสูบอดัก ขยะ 2 แลวระบายออกสูทอระบายนํ้าบนถนนลาดพราวดานหนา
โครงการตอไป
2) การจัดการ และการควบคุมการระบายนํ้า
พื้นที่โครงการจะถูกเปลี่ยนจากพื้นที่วาง เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 1 อาคาร สูง 23 ชัน้ และชัน้
ลอย 1 ชัน้ ถนนในโครงการ และพืน้ ที่สวน ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงสิง่ ปกคลุมดินอาจทําใหอัตราการไหลของนํ้าฝนหลัง
พัฒนาโครงการมีมากกวาสภาพเดิม การคํานวณปริมาณการไหลสูงสุดที่เกิดขึ้นสามารถคํานวณไดโดยใชวิธี Rational
Method ซึ่งเปนวิธีที่นิยมใชในการออกแบบระบบระบายนํ้าในเขตเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้ (รายการคํานวณแสดง
ในภาคผนวกที่ 2)
Q = 0.278 x 10 6 C.I.A
เมื่อ

Q = อัตราการระบายนํ้า, ลูกบาศกเมตร/วินาที
C = สัมประสิทธิ์การไหลนองของพื้นที่
I = ความเขมฝนที่คาบอุบัติ 20 ป จากเอกสารความสัมพันธระหวางความเขมฝน
ชวงเวลา ความถี่ฝนของภาคตางๆในประเทศไทย โดยสํานักอุทกวิทยา และ
บริหารนํ้า กรมชลประทาน 2542
A = พืน้ ทีร่ บั นํ้าฝน, ตารางเมตร
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tc = เวลาการรวมตัวของนํ้าผิวดิน, นาที
ขนาดพืน้ ทีโ่ ครงการ =

5,580.0 ตร.ม.

กอนพัฒนาโครงการ
สัมประสิทธการไหล คา C

= 0.30

ความลาดชันของผิวดิน

= 0.001

คา tc กอนพัฒนาโครการ

= 34.14

นาที

คา I กอนพัฒนาโครงการ

= 97.26

มม./ชม.

อัตราการระบายนํ้ากอนพัฒนาโครงการ

= 0.045

ลูกบาศกเมตร/วินาที

หลังพัฒนาโครงการ
สัมประสิทธการไหล คา C

= 0.68

ความลาดชันของผิวดิน

= 0.001

คา tc หลังพัฒนาโครงการ

= 5.53

นาที

คา I หลังพัฒนาโครงการ

= 138.18

มม./ชม.

อัตราการระบายนํ้าหลังพัฒนาโครงการ

= 0.146

ลูกบาศกเมตร/วินาที

ปริมาณนํ้าทีต่ องหนวงไวในโครงการ
ปริมาณนํ้าที่ตองหนวงไวในโครงการ

= (Q หลัง – Q กอน) x tc กอน
= (0.146 – 0.045) x 34.14 x 60
= 207

ลูกบาศกเมตร

โครงการตองทํา การหนวงนํ้าไวภายในโครงการ 207 ลูกบาศกเมตร โดยโครงการจัด ใหมีบ อหนวงนํ้า
จํานวน 1 บอ ปริมาตรกักเก็บ 455.0 ลูกบาศกเมตร ฝงไวใตดินบริเวณดานทิศตะวันออกเฉียงใตของอาคาร ภายในบอ
หนวงนํ้าติดตั้งเครื่องสูบนํ้า จํานวน 2 ชุด (ทํางาน 1 ชุด สํารอง 1 ชุด) กําลังไฟฟา 4.0 kW อัตราการระบายนํ้าออก
3.0 ลูกบาศกเมตร/นาที ไมเกินอัตราการระบายนํ้าออกกอนพัฒนาโครงการ (อัตราการระบายนํ้าออกกอนพัฒนา
โครงการ = 3.12 ลูกบาศกเมตร/นาที) ผานทอ 10 นิ้ว และทอ Over Flow ขนาด 0.4 เมตร ความลาดเอียง 1: 200
ระบายนํ้าเขาสูบอดักขยะ แลวระบายออกสูทอระบายนํ้าบนถนนลาดพราวดานหนาโครงการตอไป
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2.4.5 การจัดการขยะ
1) ลักษณะ และปริมาณของขยะมูลฝอย
ปริมาณขยะทั่วไปเกิดขึ้นทั้งหมด 1,962 กิโลกรัม/วัน (อัตราการเกิดขยะ 1 กิโลกรัม/คน/วัน) หรือ 9.8
ลูกบาศกเมตร/วัน ขยะที่เกิดขึ้นภายในโครงการเปนขยะจากหองชุดพักอาศัย หองชุดพาณิชย และพนักงานประจํา
โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ (สํานักสิ่งแวดลอมกรุงเทมหานคร, 2556)
ตารางที่ 2.4 2 ประเภทและปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ประเภทขยะ

รอยละของมูลฝอย ปริมาณขยะ ความหนาแนน
ปริมาณขยะ
เผื่อปริมาตรการกอง
ทั้งหมด(1)
(กิโลกรัม/วัน) (กิโลกรัม/
(ลูกบาศกเมตร/วัน) เก็บ 1.3 เทา (ลบ.ม./
ลูกบาศกเมตร)
วัน)

1) ขยะเปยก ไดแก เศษอาหาร ผัก
ผลไม

50.0

981.0

300

3.27

4.25

2) ขยะรีไซเคิล ไดแก ขวดพลาสติก
แกว เศษโลหะ กระปองนํ้าอัดลม
และเศษกระดาษ เปนตน

30.0

588.6

150

3.92

5.10

3) ขยะทั่วไป ขยะที่ไมสามารถนํา
กลับมาใชประโยชนใหมได ไดแก
โฟม หอพลาสติกใสขนม ซอง
บะหมี่ก่งึ สําเร็จรูป

17.0

333.54

150

2.22

2.89

4) ขยะอันตราย ไดแก หลอดไฟ
ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ ขวดนํ้ายา
ลางหองนํ้า

3.0

58.86

150

0.39

0.51

รวมปริมาณขยะ

100.0

1,962.0

9.80

12.75

ที่มา : (1) สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร, 2556

2) การรวบรวมขยะมูลฝอยภายในโครงการ
2.1) ถังรองรับขยะ และหองพักขยะประจําชั้น
ชั้นที่ 1 จัดใหมีหองพักขยะรวม 1 แหง ประกอบดวย 4 หอง ไดแก หองพักขยะเปยก หองพัก
ขยะทั่วไป หองพักขยะรีไซเคิล และหองพักขยะอันตราย ตั้งอยูภายในอาคาร ใกลกับโถงลิฟทดับ
เพลิง
ชั้นที่ 4 23 เปนพื้นที่พักอาศัย จัดใหมีหองพักขยะประจําชั้น จํานวน 1 แหง/ชั้น ขนาดพื้นที่
หองพักขยะ 4.00 ตารางเมตร ภายในหองพักขยะประจําชั้นจัดใหมีถังขยะ จํานวน 5 ถัง ถังขยะ
เปยก (ถังสีเขียว) ขยะทั่วไป (ถังสีนํ้าเงิน ) รองรับดวยถุงสีดํา ขยะรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) รองรับ
ดวยถุงสีใส และขยะอันตราย (ถังสีสม) รองรับดวยถุงสีสม ถังขยะติดเชื้อ (ถังสีแดง) ขนาด 60
ลิตร รองรับดวยถุงสีแดง
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2.2) การคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะ
จัดใหมีแมบานเก็บรวบรวม และคัดแยกขยะทุกวัน โดยขนสงลงทางลิฟตดับเพลิง ซึ่งอยูติดกับ
หองพักขยะประจําชั้น และหองพักขยะรวม และไมสงผลกระทบและรบกวนผูพักอาศัยภายใน
โครงการ เนื่องจากผูพักอาศัยจะใชลิฟตโดยสารเปนหลัก โดยกําหนดชวงเวลาในการเก็บขนขยะ
ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป เพื่อหลีกเลี่ยงการกีดขวางทางเดิน และกลิ่นเหม็นรบกวนใน
ขณะเก็บขน นํามาเก็บรวบไวในหองพักขยะรวมบริเวณชั้นลางของโครงการ
แมบานจะเก็บ รวบรวมขยะทั่วไปและขยะเปยก รวบรวมใสถุงสีดํา ขนลงมาจากหองพักขยะ
ประจําชั้นทุกวันทางลิฟตดับเพลิง มาเก็บไวที่หองพักขยะรวมภายในหองพักทั่วไป และหองพัก
ขยะเปยก เพื่อรอการเก็บขนของสํานักงานเขตฯ
ขยะรีไซเคิล รวบรวมใสถุงสีใส ขนลงมาจากหองพักขยะประจําชัน้ ทุกวันทางลิฟตดับเพลิง มาเก็บไวที่
หองพักขยะรวมภายในหองพักขยะรีไซเคิล เพือ่ รอการเก็บขนของสํานักงานเขตฯ
ขยะอันตราย รวบรวมใสในถุงสีสม ขนลงมาจากหองพักขยะประจําชั้นทุกวันทางลิฟตดับเพลิง
มาเก็บไวที่หองพักขยะรวมภายในหองพักขยะอันตราย รอเก็บขนตามกําหนดนัดเก็บของสํานัก
งานเขตฯ แตในกรณีที่มีปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายมากเกินกวาที่จะเก็บพักไวภายในโครงการ
เจาหนาที่โครงการสามารถประสานงานกับทางสํานักงานเขตฯ เพื่อเขามาดําเนินการจัดเก็บได
ตลอดเวลา
ขยะติดเชื้อ รวบรวมใสในถุงสีแดง ขนลงมาจากหองพักขยะประจําชั้นทุกวันทางลิฟตดับเพลิง
มาเก็บไวที่หองพักขยะรวมภายในหองพักขยะอันตราย ใสถังขยะติดเชื้อ (ถังสีแดง) ขนาด 120
ลิตร รองรับดวยถุงสีแดง โดยติดตอใหบริษัทเอกชนที่รับกําจัดขยะติดเชื้อเขามารับไปกําจัด อาทิ
เชน บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
2.3) ที่พักขยะรวม
ขยะที่เก็บไดขนไดจะนําไปเก็บยังหองพักขยะรวมของโครงการ บริเวณชั้นลางภายในอาคาร ดานทิศ
ตะวันออก จํานวน 4 หอง ประกอบดวย หองพักขยะเปยก หองพักขยะรีไซเคิล หองพักขยะทั่วไป และหองพักขยะ
อันตราย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (ภาพที่ 2.4 12)
1) หองพักขยะเปยก มีขนาดพื้นที่ 11.60 ตารางเมตร (สูงกักเก็บ 1.75 เมตร) มีขนาดความจุ
20.3 ลูกบาศกเมตร สามารถรองรับขยะเปยก ไดนาน 4.78 วัน (20.3/4.25) โดยจัดเก็บขยะ
เปยกรวบรวมใสถุงสีดํา
2) หองพักขยะรีไซเคิล มีขนาดพื้นที่ 11.40 ตารางเมตร (สูงกักเก็บ 1.75 เมตร) มีขนาดความจุ
19.95 ลูกบาศกเมตร สามารถรองรับขยะรีไซเคิล ไดนาน 3.91 วัน (19.95/5.1) โดยจัดเก็บ
ขยะรีไซเคิลรวบรวมใสถุงสีใส
3) หองพักขยะทั่วไป มีขนาดพื้นที่ 5.85 ตารางเมตร (สูงกักเก็บ 1.75 เมตร) มีขนาดความจุ
10.24 ลูกบาศกเมตร สามารถรองรับขยะทั่วไป ไดนาน 3.54 วัน (10.24/2.89) โดยจัดเก็บ
ขยะทั่วไปรวบรวมใสถุงสีดํา
4) หองพักขยะอันตราย มีขนาดพืน้ ที่ 6.40 ตารางเมตร (สูงกักเก็บ 1.75 เมตร) มีขนาดความจุ
11.2 ลูกบาศกเมตร สามารถรองรับขยะอันตรายไดนาน 21.96 วัน (11.2/0.51) โดยจัดเก็บ
ขยะอันตรายรวบรวมใสถุงสีสม และขยะติดเชื้อรวบรวมใสถังขยะติดเชื้อ (ถังสีแดง) ขนาด
120 ลิตร รองรับดวยถุงสีแดง
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ลักษณะของหองพักขยะรวม จะจัดเตรียมไวดังนี้
พื้นหองพักขยะรวมทุกหอง เปนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กผสมนํ้ายากันซึม ออกแบบใหมี
ความลาดเอียง เพื่อใหนํ้าลางหองขยะไหลลงสูรางระบายนํ้าในแตละหอง เฉพาะสวนหอง
พักขยะอันตราย ใชสีทาทับหนา Epoxy ทาพื้น ความหนาฟลมสี 2 มม. โดยสี Epoxy
มีคุณสมบัติการทนตอสารเคมี ตามมาตรฐาน ASTM D 1308
ผนังหองพักขยะรวมทุกหอง เปนผนังกรุกระเบื้องเซรามิค สูง 1.60 เมตร
จัด ใหมีพ ัดลมดูดระบายอากาศภายในหองพัก ขยะเปยก เพื่อ ลดผลกระทบดานกลิ่น
รบกวนตอสิ่งแวดลอมภายนอก โดยใชทอระบายอากาศตอลงดิน เพื่อใหจุลินทรียที่มีอยูใน
ดิน ทําหนาที่บําบัดกลิ่นเหม็น
ภายในหองพักขยะรวมมีรางระบายนํ้า กวาง 0.1 เมตร พรอมฝาปดตะแกรงเหล็กรวบรวม
ลงทอระบายนํ้าภายในหองพักขยะรวมเขาสูระบบบําบัดนํ้าเสีย
จัดใหมีแมบานฉีดลางทําความสะอาดพื้น และผนังของหองพักขยะทุกครั้ง หลังจากรถ
เก็บขนขยะเก็บขนเสร็จเรียบรอยแลว
3) การกําจัดกลิ่นเหม็นจากหองพักขยะเปยก
โครงการจัดใหมีหองพักขยะเปยก จํานวน 1 แหง บริเวณหองพักขยะรวมชั้นลางของโครงการ ภายในหอง
พักขยะเปยกจัดใหมีพัดลมระบายอากาศ เพื่อลดผลกระทบดานกลิ่นรบกวนตอสิ่งแวดลอมภายนอกตอผูพักอาศัย
ภายในโครงการ และผูพักอาศัยขางเคียงโครงการ มีอัตราการระบายอากาศเทากับ 4 เทาของปริมาตรหองใน 1 ชั่วโมง
มีรายละเอียดดังนี้
ปริมาตรหองพักขยะเปยก
ของโครงการ

อัตราการระบายอากาศ
4 เทาของปริมาตรหอง/ชั่วโมง

ขนาดพื้นที่ 11.60 ตารางเมตร
ความสูง 4.0 เมตร
ปริมาตร 46.4 ลูกบาศกเมตร

46.4 X 4 = 185.6

อัตราการระบายอากาศ
ที่เลือกใช (Q)

ขนาดบอดิน
สําหรับบําบัดกลิ่น

0.052 ลูกบาศกเมตร/วินาที
185.6 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง

6.0 ตารางเมตร
ลึก 1.0 เมตร
(ตองการพื้นที่บําบัด 5.70 ตร.ม.)

โครงการเลือกใชพัดลมดูดอากาศ ขนาด 0.052 ลูกบาศกเมตร/วินาที โดยตอทอ ขนาด 3 นิ้ว นําเอาอากาศ
ที่มีกลิ่นเหม็นจากหองพักขยะเปยกมากําจัดยังบอดินสําหรับกําจัดกลิ่นเหม็นจากหองพักขยะ ขนาดพื้นที่ 6.0 ตาราง
เมตร ลึก 1.0 เมตร (ตองการพื้นที่บําบัด 5.70 ตร.ม.) ใหอากาศที่มีกลิ่นเหม็นระเหยผานดินรวน หรือปุยหมัก ซึ่งจะ
ปดปากทอดวยตาขายไนลอน เพื่อปองกันไมใหภายในทอเกิดการอุดตัน จากนั้นจะกลบทอดวยดินรวน หรือปุยหมัก
เนื้อดินมีความพรุน รอยละ 54.70 ปุยหมักตามมาตรฐาน (วิชาการเกษตร ป 25480) และปลูกตนไมไวดานบน (ราย
การคํานวณดังแสดงในภาคผนวกที่ 2)
4) การกําจัดขยะมูลฝอย
ปริมาณขยะเกิดขึ้นประมาณ 1,962.0 กิโลกรัม/วัน หรือ 8.89 ลูกบาศกเมตร/วัน โดยพื้นที่โครงการอยูใน
เขตรับผิดชอบของฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สํานักงานเขตบางกะป จะนําขยะที่เก็บขนไดทั้งหมดไปยัง
สถานีขนถายมูลฝอยออนนุช โดยไมมีขยะตกคาง
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โดยออกแบบหองพักขยะรวม อยูติดกับที่จอดรถยนต และถนนภายในโครงการ กวาง 6.00 เมตร รถเก็บ
ขนขยะสามารถจอดหนาหองพักขยะรวม และสามารถเก็บขนขยะไดอยางสะดวก เพือ่ ใหเกิดความปลอดภัยตอผูใชถนน
ภายในโครงการ รวมถึงเจาหนาทีท่ เ่ี ขามาเก็บขนขยะ โดยเจาหนาทีข่ องโครงการจะประสานกับพนักงานขับรถเก็บขนขยะให
เปดไฟฉุกเฉินไวตลอดเวลาในชวงที่เก็บขน ทั้งนี้โครงการไดรับหนังสือรับรองการใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
และดูดไขมัน จากสํานักงานเขตบางกะป ดังหนังสือเลขที่ กท 5006/4268 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ดังแสดง
เอกสารในภาคผนวกที่ 1

2.4.6 ระบบไฟฟา
1) ระบบไฟฟาทั่วไป
โครงการอยูในพืน้ ทีก่ ารใหบริการของการไฟฟานครหลวงเขตนวลจันทร โดยโครงการไดรับหนังสือรับรองพืน้ ทีจ่ าย
ไฟอยูในเขตใหบริการ เลขที่ มท 5255/21.00037/63 ลงวันที่ 26 มิถนุ ายน 2563 ดังหนังสือแสดงในภาคผนวกที่ 1
โครงการจะมีปริมาณความตองการไฟฟารวม 1,946.20 KVA. โดยติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชนิด Oil Type
Transformer ขนาด 1,250 KVA จํานวน 2 ชุด ติดตั้งบริเวณพื้นที่จัดสวนชั้นลาง ทางดานทิศตะวันออกเฉียงใตของ
อาคาร เพื่อลดแรงดันไฟฟาใหเปนระบบไฟฟาแรงตํ่าเขาสูอุปกรณควบคุมการจายไฟกอนจายไปยังแตละหองของ
โครงการ (ภาพที่ 2.4 13 และรายการคํานวณในภาคผนวกที่ 2)
2) ระบบไฟฟาสํารอง
ระบบไฟฟาสํารองเปนเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 350 KVA จํานวน 1 ชุด เปนเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบขับ
เคลื่อนดวยเครื่องยนตดีเซล และแบตเตอรี่ โดยติดตั้งภายในหองเครื่อง GEN ชั้นที่ 1 ของอาคาร ทั้งนี้ไดจัดใหมีระบบ
ปองกันเสียงดัง และระบบกําจัดเขมาควันจากการทํางานของเครื่อง โดยจายแยกไปยังตูเมนสวิตซไฟฟาฉุกเฉิน (Main
Distribution Board : MDB) เพื่อจายไฟฟาใหกับเครื่องใชไฟฟากรณีไฟฟานครหลวงเกิดขัดของ
3) ระบบปองกันไฟฟารั่ว และปองกันฟาผา
โครงการจัดใหมีระบบสายดิน เพื่อปองกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟารั่ว และกระแสไฟฟาลัดวงจร และระบบ
ปองกันฟาผาแบบตัวนําลอฟา เพื่อปองกันอันตรายจากฟาผาใหเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟานครหลวง นอกจาก
นี้ยังจัดใหมีสายสัญญาณโทรศัพทสายนอก 1 จุด สายใน 1 จุด และสายสัญญาณโทรทัศนอยางนอย 1 จุด ในทุกหอง
พัก สวนหลอดไฟ และอุปกรณไฟฟาอื่นๆ กําหนดใชเปนแบบประหยัดพลังงาน (ภาพที่ 2.4 14)
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2.4.7 ระบบระบายอากาศ
1) ระบบระบายอากาศภายในอาคาร
ระบบระบายอากาศภายในอาคารแบงเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
1.1) การระบายอากาศโดยวิธีกล บริเวณที่ตองการการหมุนเวียนของอากาศเพิ่มมากขึ้นจะใชพัดลม
ระบายอากาศชวย ไดแก หองเครื่องปม หองเก็บของ หองพักขยะ หองไฟฟา หองเครื่อง GEN
หองเครื่องลิฟต หองนํ้า เปนตน
1.2) การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ โดยอาศัยชองเปดของชั้นจอดรถยนต หองชุดพักอาศัย
และทางเดิน ไดแก ประตู และหนาตาง แบบกระจกเลื่อน ชองลม ชองวางของอาคาร รวมถึง
ระเบียงหองพักอาศัยแตละหอง
2) ระบบระบายอากาศของบันไดหลัก บันไดหนีไฟ
บันไดหนีไฟของโครงการ จํานวน 2 แหง ประกอบดวย บันไดหลักและหนีไฟ (ST 1) จํานวน 1 แหง และ
บันไดหนีไฟ จํานวน 1 แหง (ST 2) มีรายละเอียดดังนี้
บันไดหนีไฟ ST 1 กวาง 1.2 – 1.3 เมตร มีความสูงตั้งแตชั้นทีี่ 1 ถึงชั้นดาดฟา ระบายอากาศดวยวิธี
ธรรมชาติ โดยมีชองเปดระบายอากาศไมนอยกวา 1.4 ตารางเมตร/ชั้น
บันไดหนีไฟ ST 2 กวาง 1.2 – 1.3 เมตร มีความสูงตั้งแตชั้นทีี่ 1 ถึงชั้นดาดฟา ระบายอากาศดวยวิธี
ธรรมชาติ โดยมีชองเปดระบายอากาศไมนอยกวา 1.4 ตารางเมตร/ชั้น
3) ระบบระบายอากาศของโถงลิฟตดับเพลิง (ภาพที่ 2.4 15)
โครงการจัดใหมีโถงลิฟตดับเพลิง จํานวน 1 ชุด ตั้งแตชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 23 ระบายอากาศดวยวิธีธรรมชาติ
โดยมีชองเปดระบายอากาศไมนอยกวา 1.4 ตารางเมตร/ชั้น
4) การระบายอากาศบริเวณที่จอดรถยนตในอาคาร
โครงการจัดใหมีทจี่ อดรถยนตโดยรอบอาคาร ชัน้ ที่ 1 และในอาคาร บริเวณชัน้ ลอย ถึงชัน้ ที่ 3 โดยระบายอากาศ
ดวยวิธธี รรมชาติ คือ มีชองเปดไมนอยกวารอยละ 20 ของพืน้ ที่ และจัดใหมีผนังกันตก สูง 1.1 เมตร เหนือผนังกันตกเปน
ชองเปดระบายอากาศ สูง 1.4 เมตร
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2.4.8 ระบบปองกันอัคคีภัย
โครงการจัดใหมีอุปกรณเตือน และระบบปองกันอัคคีภัยที่ครบถวน ซึ่งสามารถลดอัตราการเกิดอัคคีภัยภายใน
โครงการ และระหวางที่รอการชวยเหลือจากรถดับเพลิงของหนวยงานราชการที่อยูบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ โดย
ออกแบบระบบปองกัน และเตือนเหตุเพลิงไหมของโครงการใหสอดคลองกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ
แสดงรายละเอียดระบบปองกันอัคคีภัยเปรียบเทียบขอกําหนดระบบปองกันอัคคีภยั ของโครงการ ตาม กฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522 กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ดังแสดงในตารางที่ 2.4 3
(นําเสนอภาพตําแหนงการติดตัง้ อุปกรณเตือนภัย อุปกรณปองกันอัคคีภัยทุกชั้น เสนทางหนีไฟทุกชั้น และ
แผนปองกันอัคคีภัย แสดงในภาคผนวกที่ 6 ระบบปองกันอัคคีภัย)
1. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม ติดตั้งในทุกชั้นของอาคารประกอบดวย (ภาพที่ 2.4 16)
(1) แผงควบคุมระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm Control Panel: FCP) ทําหนาที่เปน
ศูนยรับสงสัญ ญาณตรวจรับ เมื่ออุป กรณแจงเหตุที่ติดตั้งไวเริ่มทํางานจะสงสัญ ญาณไปยังแผง
ควบคุม และหากมีเหตุเกิดเพลิงไหมก็จะสงสัญญาณแจงเหตุใหทราบทั่วทั้งอาคาร นอกจากนี้ยังมีตู
แสดงแผนผังโซนของโครงการ (Graphic Annunciator : GANN) ชุดจายไฟชวยพรอมแบตเตอรี่
ติดตั้งในหองสํานักงานนิติบุคคล ชั้นที่ 1 ของอาคาร
(2) อุปกรณสงสัญญาณ เพือ่ ใหหนีไฟสามารถสงเสียง หรือสัญญาณใหคนทีอ่ ยูในอาคารไดยินหรือทราบอยาง
ทัว่ ถึง ไดแก
(2.1) อุปกรณสงสัญญาณเพื่อใหหนีไฟ แบบกริ่ง (ALARM BELL) ติดตั้งไวบริเวณหนาบันได
หลัก และบันไดหนีไฟ โถงตอนรับ หนาโถงลิฟท ลานจอดรถยนต และทางเดิน
(2.2) อุปกรณสงสัญญาณเพื่อใหหนีไฟ แบบเครื่องขยายเสียง (FIRE ALARM SPEAKER)
ติดตั้งไวบริเวณบันไดหลัก บันไดหนีไฟ และโถงลิฟทดับเพลิง
(3) อุปกรณแจงเหตุ มีทง้ั ระบบแจงเหตุอตั โนมัตแิ ละระบบแจงเหตุทใ่ี ชมือเพือ่ ใหอุปกรณ ตาม (1) ทํางาน
ไดแก
(3.1) ชุด กดแจงเหตุแ บบใชม ือ แล ะเตาเสีย บโท รศัพ ท (MANUAL STATION with
TELEPHONE JACK) ติดตั้งไวบริเวณโถงตอนรับ ลานจอดรถยนต ทางเดิน หนาโถงลิฟท
หนาบันไดหลัก และบันไดหนีไฟ
(3.2) ชุดเตาเสียบโทรศัพท (TELEPHONE JACK) ติดตั้งไวบริเวณโถงลิฟทดับเพลิง บันไดหลัก
และบันไดหนีไฟ
(3.3) เครือ่ งตรวจจับควัน (SMOKE DETECTOR) ติดตัง้ ไวบริเวณโถงตอนรับ บันไดหลัก และบันได
หนีไฟ หองชุดพาณิชย โถงลิฟท และโถงลิฟทดับเพลิง ทางเดิน หองเครื่องปม หองเครื่อง
MDB หองเครื่อง GEN บริเวณสวนหองนอนในหองชุดพักอาศัย หองไฟฟา พืน้ ทีส่ นั ทนาการ
และหองเครื่องลิฟท
(3.4) เครื่องตรวจจับความรอน (HEAT DETECTOR) ติดตั้งไวบริเวณหองนํ้า สํานักงานนิตบิ คุ คล
หองเก็บของ หองพักขยะรวม โถงลิฟท(ชัน้ ลานจอดรถยนต) ทีจ่ อดรถยนต บริเวณสวนครัว
และหองนัง่ เลนในหองชุดพักอาศัย หองออกกําลังกาย หองพักขยะประจําชัน้ และหองนัง่ เลน
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2. ระบบปองกันเพลิงไหม ประกอบดวย ระบบทอยืน ตูหัวฉีดนํ้าดับเพลิง ระบบดับเพลิงแบบกระจายนํ้า
อัตโนมัติ ถังเก็บนํ้าสํารอง และหัวรับนํ้าดับเพลิง ดังนี้ (ภาพที่ 2.4 17)
(1) ทอยืน เปนทอโลหะผิวเรียบทาสีแดง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 นิว้ จํานวน 3 ทอยืน ติดตัง้ ตั้งแตชัน้ ที่
1 ถึงชัน้ ดาดฟา เชือ่ มกับทอเมนสงนํ้าดับเพลิง ถังเก็บนํ้าดับเพลิง ถังเก็บนํ้าชัน้ ดาดฟา และหัวรับนํ้าดับ
เพลิง
(2) ตูหัวฉีดนํ้าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ติดตั้งจํานวน 3 ตู/ชั้น ประกอบดวย หัวตอสายฉีดนํ้า
ดับเพลิงพรอมสายฉีดนํ้าดับเพลิง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร หัวตอสายฉีดนํ้าดับเพลิง
ชนิดหัวตอสวมเร็วขนาดเสนผานศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร ยาว 30 เมตร และถังดับเพลิงแบบมือถือ
ติดตัง้ บริเวณโถงลิฟตดับเพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ ซึง่ สามารถครอบคลุมการดับเพลิงไดทั้งชัน้
(3) ระบบดับเพลิงแบบกระจายนํ้าอัตโนมัติ (Sprinkler System) ติดตั้งตั้งแตชัน้ ที่ 1 ถึงชัน้ ดาดฟา
ครอบคลุมชั้นจอดรถยนต พื้นที่สวนกลาง ทางเดิน หองชุดทุกหอง
(4) หัวรับนํ้าดับเพลิงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร (FDC) ติดตั้งบริเวณดานหนาอาคารใกลทางเขา ออก
โครงการ ดานทิศตะวันตก ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6x 2½ x 2½ นิ้ว เปนหัวรับนํ้าแบบ 3 ทาง
จํานวน 2 หัว แบงเปน หัวรับนํ้าดับเพลิงเขาสูทอยืนดับเพลิง จํานวน 1 หัว และรับนํ้าลงสูถังเก็บ
นํ้าดับเพลิงใตดิน จํานวน 1 หัว หัวรับนํ้าดับเพลิงอยูในตําแหนงที่พนักงานดับเพลิงเขาถึงไดโดย
สะดวกรวดเร็ว บริเวณใกลหัวรับนํ้าดับเพลิงนอกอาคารมีขอความเขียนดวยสีสะทอนแสงวา “หัว
รับนํ้าดับเพลิง”
(5) นํ้าสํารองดับเพลิง จัดใหมีนํ้าสํารองดับเพลิง ในถังสํารองนํ้าดับเพลิงใตดิน ปริมาตร 240 ลูกบาศก
เมตร และถังสํา รองนํ้าชั้นดาดฟา ออกแบบใหสํา รองนํ้าสําหรับ ดับเพลิง 20 ลูกบาศกเมตร มี
ปริมาณนํ้าสํารองดับเพลิงรวม 260 ลูกบาศกเมตร สํารองนํ้าดับเพลิงไดนาน 65 นาที ซึ่งเปนไปตาม
กฎหมายกําหนด และระบบสงนํ้าไปยังอุปกรณดับเพลิงดวยเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง Fire Pump
จํานวน 1 ชุด ขนาดอัตราการสูบนํ้า 1,000 แกลลอน/นาที แรงสูบสงรวม 200 PSI และรักษา
ความดันดวย Jocky Pump จํานวน 1 ชุด ขนาดอัตราการสูบนํ้า 20 แกลลอน/นาที แรงสูบสง
รวม 210 PSI
3. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
จัดใหมีถังดับเพลิงมือถือ แบบผงเคมีแหง ขนาด 4.5 กิโลกรัม ติดตั้งไวภายในตูหัวฉีดนํ้าดับเพลิง (Fire

Hose Cabinet)
4. บันไดหนีไฟ
โครงการออกแบบบันไดหนีไฟภายในอาคารเปนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก มีผนังกันไฟโดยรอบ และมี
แสงสวางจากระบบไฟฟาฉุกเฉินใหมองเห็นชองทางไดขณะเกิดเพลิงไหม และมีปายบอกชั้นและปายบอกทางหนีไฟที่
ดานในและดานนอกของประตูหนีไฟทุกชั้นดวยตัวอักษรที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน จัดใหมีบ ันไดหลักและหนีไฟ
จํานวน 2 บันได คือ บันได ST 1 และบันได ST 2 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
บันไดหนีไฟ ST 1 กวาง 1.20 1.30 เมตร มีความสูงตั้งแตชั้นที่ 1 ถึงชั้นดาดฟา มีประตูหนีไฟ
เปดออกสูภายนอกอาคารบริเวณชั้นที่ 1 ระบายอากาศดวยวิธีธรรมชาติ โดยมีชองเปดระบาย
อากาศไมนอยกวา 1.4 ตารางเมตร/ชั้น
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บันไดหนีไฟ ST 2 กวาง 1.20 1.30 เมตร มีความสูงตัง้ แตชัน้ ที่ 1 ถึงชัน้ ดาดฟา มีประตูหนีไฟเปด
ออกสูภายนอกอาคารบริเวณชัน้ ที่ 1 ระบายอากาศดวยวิธีธรรมชาติ โดยมีชองเปดระบาย
อากาศไมนอยกวา 1.4 ตารางเมตร/ชั้น
ระยะหางของบัน ได ST 1 ไปจนถึงบัน ได ST 2 (ชั้นพักอาศัย) มีระยะหางตามแนวทางเดิน 59.49
เมตร (38.20 + 2.89 + 18.40) ไมเกิน 60 เมตร ตามขอกําหนดขอ 22 ของกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) และมี
ระยะหางระหวางประตูหองสุดทายดานทางเดินที่เปนทางตันตามแนวทางเดิน 8.85 และ 8.80 เมตร ไมเกิน 10 เมตร
ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544
บันไดหนีไฟทั้ง 2 แหง สามารถใชอพยพผูพักอาศัยในโครงการจากชั้นบนสุดถึงชั้นลางสุด โดยผูพักอาศัย
ใชระยะเวลาหนีไฟประมาณ 19.02 นาที ซึง่ เปนไปตามขอกํา หนดขอ 22 ของกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)
ซึ่งกําหนดไวตองใชระยะเวลาในการอพยพคนอยางนอย 60 นาที รายการคํานวณแสดงในภาคผนวกที่ 2 บันไดหนีไฟ
เมื่อลงสูชั้นลางของโครงการเปนประตูบานผลักออกสูทางเดิน หรือถนนภายในโครงการ โดยไมมีสิ่งกีดขวางใดๆ ขวาง
กั้นเสนทางอพยพ เพื่อไปรวมตัวกันที่พื้นที่จุดรวมพลไดโดยสะดวกและปลอดภัย
5. ลิฟตดับเพลิง โครงการจัดใหมีลิฟตดับเพลิง จํานวน 1 ชุด แยกจากลิฟตโดยสารของอาคาร มีผนังและ
ประตูทําดวยวัสดุทนไฟแยกออกจากทางเดินภายในอาคาร โดยโถงลิฟตดับเพลิงมีขนาดพื้นที่ 11.8 ตารางเมตร โดยจัด
ใหมีระบบระบายอากาศดวยวิธีธรรมชาติ โดยมีชองเปดระบายอากาศไมนอยกวา 1.4 ตารางเมตร/ชั้น โดยลิฟตดับ
เพลิงสามารถใชงานไดตลอดเวลา
6. ประตูหนีไฟ มีความกวาง 0.9 เมตร สูง 2.0 เมตร ทําดวยวัสดุทนไฟ และเปนบานเปดชนิดผลักออกสู
ภายนอก พรอมติดตั้งวัสดุชนิดที่บังคับใหบานประตูปดไดเอง โดยประตูหนีไฟของอาคารสามารถเปดยอนกลับใน
ทิศทางเดิมได (Re entry) ยกเวนชั้นลางที่เปดออกสูทางเดิน หรือถนนภายในโครงการ
7. แผนผังของอาคารแตละชั้น ติดไวบริเวณโถงหนาลิฟตโดยสารและโถงหนาลิฟตดับเพลิงทุกชั้นในตําแหนง
ที่เห็นไดชัดเจน และบริเวณชั้นลางของอาคารจัดใหมีแผนผังอาคารของทุกชั้นเก็บรักษาไวภายในหองนิติบุคคล เพื่อให
สามารถตรวจสอบไดโดยสะดวก โดยแผนผังของอาคารแตละชั้น ประกอบดวย ตําแหนงของหองทุกหองของชั้นนั้น
ตําแหนงที่ติดตั้งตั้งสายฉีดนํ้าดับเพลิงหรือหัวตอสายฉีดนํ้าดับเพลิง และอุปกรณดับเพลิงอื่นๆของชั้นนั้น ตําแหนง
ประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้น และตําแหนงลิฟตดับเพลิงของชั้นนั้น
8. ปายบอกทางหนีไฟ ติดตั้งปายบอกทางหนีไฟที่มีตัวอักษร “Exit ทางออก” หรือ “Fire Exit ทางหนี
ไฟ” ภายในมีไฟสองสวางดวยไฟสํารองฉุกเฉินไมนอยกวา 2 ชั่วโมง บอกทางออกสูบันไดหนีไฟ ติดตั้งเปนระยะตาม
ทางเดินบริเวณหนาทางออกสูบันไดหนีไฟ และทางออกจากบันไดหนีไฟสูภายนอกอาคาร และประตูทางเขา ออกอาคาร
โดยขอความเปนอักษรมีขนาดสูงไมนอยกวา 15 เซนติเมตร หรือเครื่องหมายที่มีแสงสวาง หรือแสดงวาเปนบันไดหนีไฟ
ใหชัดเจน
9. ระบบไฟสองสวางฉุกเฉิน เปนโคมไฟฉุกเฉิน พรอมแบตเตอรี่สํารองไฟไดนาน 2 ชั่วโมง จายไฟฟาใน
กรณีฉุกเฉิน แยกเปนอิสระจากระบบอื่น และสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อระบบจายไฟฟาปกติหยุดทํางาน เปน
ระบบไฟสองสวางฉุกเฉิน ติดตั้งไวบริเวณหนาบันไดหลัก บันไดหลัก หนีไฟ ทางเดิน สํานักงานนิติบุคคล หองเครื่องปม
หองเครื่อง MDB หองเครื่อง GEN หนาโถงลิฟท ลานจอดรถยนต โถงลิฟทโดยสาร โถงลิฟทดับเพลิง และหองเครื่อง
ลิฟท
10. ระบบจายพลังงานไฟฟาสํารอง สําหรับกรณีฉุกเฉินแยกเปนอิสระจากระบบอื่น และสามารถทํางาน
ไดโดยอัตโนมัติเมื่อระบบจายไฟฟาปกติหยุดทํางาน โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสํารองเปนเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด
350 KVA จํานวน 1 ชุด เปนเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตดีเซล และแบตเตอรี่ โดยติดตั้งภายใน
หองเครื่อง GEN ชั้นที่ 1 ของอาคาร ซึ่งสํารองเชื้อเพลิงสําหรับเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาไดนานอยางนอย 8 ชั่วโมง เพื่อ
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จายไฟฟาสํารองใหแกอุป กรณตางๆ ที่จํา เปนกรณีเกิดไฟฟาดับ ดังนี้ ไฟฟาแสงสวางสวนกลาง ลิฟท ระบบสูบนํ้า
ระบบความปลอดภัย และระบบบําบัดนํ้าเสีย
11. พืน้ ทีห่ นีไฟทางอากาศ จัดใหมีพนื้ ที่หนีไฟทางอากาศ จํานวน 1 แหง บริเวณชัน้ ดาดฟา ขนาด 10.0x10.0
เมตร เปนพืน้ ทีโ่ ลงและวาง โดยจัดใหมีบนั ไดหนีไฟและทางเดินที่สะดวก เพื่อมายังลานหนีไฟทางอากาศ
12. จุดรวมพล จัดใหมีจุดรวมพล จํานวน 2 แหง รวมพื้นที่ทั้งหมด 508.7 ตร.ม. มีรายละเอียดดังนี้
จุดที่ 1

ขนาดพื้นที่รวมพล 363.5 ตารางเมตร อยูบริเวณพื้นที่จัดสวนดานทิศตะวันตกของอาคาร
รองรับผูพักอาศัย ชั้นที่ 4 17 หองชุดพาณิชย 4 หอง และพนักงานในโครงการ จํานวน
1,389 คน คิดเปนอัตราสวนจํานวนคนเทากับ 1 คน ตอพืน้ ทีจ่ ดุ รวมพล 0.26 ตารางเมตร

จุดที่ 2

ขนาดพื้นที่รวมพล 145.2 ตารางเมตร อยูบริเวณพื้นที่จัดสวนดานทิศตะวันออกเฉียงใต
ของอาคาร รองรับผูพักอาศัย ชั้นที่ 18 23 จํานวน 573 คน คิดเปนอัตราสวนจํานวนคน
เทากับ 1 คน ตอพืน้ ทีจ่ ดุ รวมพล 0.25 ตารางเมตร

จุดรวมพลทีโ่ ครงการจัดไวเพียงพอตอขอกําหนด (สผ. กําหนดไมนอยกวา 0.25 ตารางเมตร/คน) ซึ่ง
จุดรวมพลเบื้องตนดังกลาว สามารถจะเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ตามการซอมดับเพลิงประจําปของโครงการ
ซึ่งโครงการตองขอคําปรึกษาจากหนวยงานซอมดับเพลิงตอไปอีกครั้งหนึ่ง (ภาพที่ 2.4 18)
13. ตําแหนงจอดรถกระเชาดับเพลิง
รถกระเชาดับเพลิง เปนรถดับเพลิงที่ ใชในการปองกัน และระงับอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ
และสําหรับชวยเหลือผูประสบภัยบนอาคารสูง หรือในบริเวณที่ไมสามารถพาดบันไดผานสิ่งกีดขวางได มีขาคํ้ายันแบบ
H Type ยื่นออกดานขางตัวรถขางละ 2 ตัว เพื่อชวยรับนํ้าหนักและการทรงตัวของรถ
โครงการจัดใหมีพื้นที่เพียงพอสําหรับจอดรถกระเชาดับเพลิง ซึ่งใชพื้นที่ ขนาด 8 x 16 เมตร บริเวณ
ดานหนาอาคารโครงการ (ภาพที่ 2.4 19) โดยตําแหนงจอดรถกระเชาจะไมกีดขวางพื้นที่จุดจอดรถเติมนํ้าดับเพลิง
บริเวณหัวรับนํ้าดับเพลิงของโครงการ
14. แผนปองกัน และระงับอัคคีภัย ชวงเปดดําเนินการ
โครงการจัดใหมีแผนการซอมหนีไฟ ซึ่งเปนวิธีและแนวทางการปฏิบัติที่มีความใกลเคียงกับเหตุการณ
จริงมากที่สุด เพื่อใชเปนมาตรฐานในการนําไปใชปองกัน และระงับอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นไดทุกเวลา อันจะนําไปสู
ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสิน โดยจัดทําแผนตั้งแตการปองกันจนไปถึงการฟนฟูหลังเกิดเหตุ ประกอบดวยแผนที่
เกี่ยวของกับการตรวจตรา การอบรม การรณรงค ปองกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกขและ
การปฏิบัติรูปฟนฟู เมื่อเกิดอัคคีภัยแลวในแผนจะกําหนดบุคคล ผูรับผิดชอบพรอมหนาที่และพื้นที่ที่จะตองรับผิดชอบ
อยางชัดเจน และฝายจัดการจะตองเก็บ แผนปองกันและระงับ อัคคีภัยไว ณ สถานที่ทํางานพรอมที่จะใหนิติบุคคล
อาคารชุด ผูพักอาศัย และเจาหนาที่ตรวจสอบ โดยสรุปแผนปองกันและระงับอัคคีภัยออกเปน 3 ขั้นตอน (ภาพที่
2.4 20 และรายละเอียดแผนปองกันและระงับอัคคีภัย แสดงในภาคผนวกที่ 6)
ผูรับ ผิด ชอบดานการปองกันและระงับ อัคคีภัยโครงการ ชวงเปดดําเนินการ คือ เจาของโครงการ
(บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) หรือผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
(1) การปฏิบัติกอนเกิดภัย (ACTIVE SAFETY) เปนการปองกัน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย
และเปนการเตรียมพรอมปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ประกอบดวย
แผนการตรวจตรา เปนแผนการสํารวจความเสีย่ ง และตรวจตรา เพือ่ เฝาระวัง ปองกันและขจัดตน
เหตุของการเกิดเพลิงไหม และปรับปรุงแกไขใหอยูในสภาพทีไ่ มเสีย่ งตอการเกิดอัคคีภัย
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แผนการอบรม เปนการอบรมใหความรูกับพนักงาน และผูพักอาศัย ทั้งในเชิงปองกัน และการ
ปฎิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม
แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย เปนแผนเพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัย โดยเปนการสรางความ
สนใจ และสงเสริมในเรื่องการปองกันอัคคีภัย
(2) การปฏิบัติขณะเกิดภัย (PASSIVE SAFETY) เปนการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน ประกอบดวย
แผนการดับเพลิง เปนการระบุตําแหนง หนาที่ และลําดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิง
ไหม ในการแจงเหตุการณ การสั่งการ การเขาระงับเหตุการณ การขอความชวยเหลือจาก
หนวยงานภายนอก
แผนการอพยพหนีไฟ เปนการกําหนดผูรับผิดชอบหนาที่ตางๆในขั้นตอนการอพยพหนีไฟ เชน
ผูนําทางหนีไฟ หนวยตรวจสอบจํานวนคนที่จุดรวมพล หนวยชวยชีวิต และประสานงานรถ
ฉุกเฉินตางๆ เปนตน
(3) การปฏิบตั ิหลังเกิดภัย (RENOVATE) เปนการบริหารจัดการหลังอัคคีภยั สิน้ สุดลงแลว ประกอบดวย
การรายงานตัวของเจาหนาที่ทุกฝาย และกําหนดจุดนัดพบเพื่อรอรับคําสั่ง ผูอํานวยการดับ
เพลิง/ผูควบคุมแผนฯ ประกาศจัดตั้งกองอํานวยการ และใหเจาหนาที่ทุกฝายมารายงานตัวที่
กองอํานวยการฉุกเฉิน เพื่อรับคําสั่ง
การประสานงานกับหนวยงานรัฐ ผูอํานวยการดับเพลิง/ผูควบคุมแผนฯ สั่งการใหนิติบุคคล
หรือพนักงานฝายอาคาร ประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เชน โรงพยาบาล สถานี
ดับเพลิง สถานีตํารวจ เปนตน
การชวยชีวิตและขุดคนหาผูเสียชีวิต กรณีมีผูตกคางหรือสูญหาย ใหผูอํานวยการดับเพลิง/
ผูควบคุมแผนฯ สั่งการใหจัดตั้งทีม คนหา และประสานขอความชวยเหลือ จากหนวยงาน
ภายนอก และสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเขาคนหาและชวยเหลือผูที่ติดคางใน
อาคาร
การเคลื่อนยายผูประสบภัย ทรัพยสินและผูเสียชีวิต และการสงตอผูปวย ผูอํานวยการดับ
เพลิง/ผูควบคุมแผนฯ สั่งการเคลื่อนยายผูบาดเจ็บสงตอไปรักษายังโรงพยาบาลใกลเคียงพื้นที่
โครงการ และกรณีมีผูเสียชีวิตใหแจงเจาหนาที่ตํารวจและติดตอญาติผูเสียชีวิต
การชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัยและจัดตั้งศูนยรับแจงความเสียหาย จัดหาที่พักพิงใหผูพัก
อาศัย และผูที่ไดรับบาดเจ็บ และญาติ ที่ไมสามารถจัดหาสถานที่พักอาศัยได ใหเขาพักใน
สถานที่ที่ปลอดภัยที่ไดจัดเตรียมไว
การสํา รวจความเสีย หาย นิต ิบ ุค คลและฝายอาคาร รวมกับ สํา นัก ปองกัน และบรรเทา
สาธารณภัย สํารวจความเสียหายและขออนุมัติผูอํานวยการดับเพลิง /ผูควบคุมแผนฯ ประกาศ
ใหโครงการเปนเขตพื้นที่อันตราย
การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงาน และรายงานสถานการณ ทีมงานทุกฝายรวบรวม
ขอมูล เพื่อใหผูอํานวยการดับเพลิง/ผูควบคุมแผนฯ ไดรับทราบและแถลงขาว
การตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผูอํานวยการดับเพลิง สั่งการใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
คนหาสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม และจัดทํารายงานสรุปผลใหรับทราบ เพื่อดําเนินการ
หาวิธีแกไขรวมกันตอไป
การแกไขปญหาเฉพาะหนา ทีมงานทุกฝายรวมกันจัดการแกไขปญหาในการจัดการสถานที่
และดูแลผูประสบภัย
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สรุป ผลการปฏิบ ัต ิต ามแผนการปองกัน และระงับ อัค คีภ ัย สรุป ผลการดํา เนิน การตาม
สถานการณจริง เพื่อปรับปรุงแกไขตอไป โดยนําแผนที่ไดปรับปรุงแกไขแลวมาปฏิบัติ และใช
ทําการซักซอมในการซอมอพยพหนีไฟในครั้งตอไป

2.4.9 ระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ
โครงการจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําอยูภายในโครงการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เพื่ออํานวย
ความสะดวกและตรวจสอบความสงบเรียบรอยของผูพักอาศัยในโครงการ และประตูเปด ปดดวยระบบ Key Card
นอกจากนี้ยังจัดใหมีระบบสัญญาณโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ติดตั้งไวในแตละชั้นของโครงการ รายละเอียดดังนี้
1. ติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV System) ซึ่งเปนระบบโทรทัศนวงจรปดที่สามารถเฝาดูพื้นที่เพื่อ
ปองกันความปลอดภัยตามจุดตางๆ โดยคุณสมบัติของกลองสามารถจับภาพไดในเวลากลางคืน ซึ่งในการ
ติดตั้งกลองจะติดตั้งกลองทํามุม 70 องศา มีระยะที่จับภาพได 50 เมตร เปนระบบที่สามารถบันทึกภาพ
ไดอยางนอย 1 เดือน และสามารถดูภาพยอนหลังได ติดตั้งไวบริเวณโถงตอนรับ ทางเดิน โถงลิฟทโดยสาร
ลิฟทโดยสาร ลิฟทดับเพลิง และที่จอดรถยนต
2. ติดตั้งระบบการควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control) ควบคุมการเขา ออกอาคารของผูพักอาศัย
โดยใชระบบคียการดที่ติดตั้งไวบริเวณโถงทางเขาอาคารโดยขอมูลของผูพักอาศัยจะถูกบันทึกไวในบัตร
สําหรับบุคคลภายนอกที่เขามาติดตอตองมีการแลกบัตรประชาชนกอนเขาอาคาร และภาพของผูมาติดตอ
จะถูกบันทึกไวดวยกลอง CCTV บริเวณทางเขา ออกโดยอัตโนมัติ และติดตั้ง Reader ที่ลิฟตทุกตัว เพื่อ
ปองกันมิใหบุคคลภายนอกใชลิฟต
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2.4.10 พื้นที่นันทนาการ และพื้นที่สีเขียว
1) พื้นที่สีเขียวตามขอกําหนด และพื้นที่สีเขียวของโครงการ
โครงการจัดใหมีพ้นื ทีส่ เี ขียว เพือ่ เปนพืน้ ทีพ่ กั ผอนนันทนาการของผูพักอาศัยภายในโครงการ การออกแบบพืน้ ที่
สีเขียวของโครงการไดหลีกเลีย่ งตําแหนงของการปลูกตนไมไมใหซอนทับกับระบบทอระบายนํ้า ระบบบําบัดนํ้าเสีย และรั้ว
ของโครงการ และพื้นที่กวางนอยกวา 1.0 เมตร และไมนําพืน้ ทีส่ เี ขียวภายใตแนวอาคาร ในแนวระบบสาธารณูปโภค มา
คิดคํานวณ ออกแบบโดย นายวิสุทธิ์ เจือเสถียรรัตน สาขาภูมิสถาปตยกรรม เลขที่ ภ ภส 174 สําหรับรายละเอียดการ
จัดพื้นที่สีเขียวของโครงการเปนตามเกณฑมีดังนี้ (ภาพที่ 2.4 21)
ตารางที่ 2.4 4 การเปรียบเทียบขนาดพื้นที่สีเขียวของโครงการตามเกณฑที่เกี่ยวของ
พื้นที่สีเขียวตามขอกําหนด

พื้นที่สีเขียวตามเกณฑที่ตองจัดใหมี

โครงการจัดใหมี

1. ตามแนวทางของ สผ. กําหนดใหมีพื้นที่สีเขียวในสัดสวนพืน้ ทีส่ ี
เขียวตอผูพักอาศัยไมนอยกวา 1 ตารางเมตร/1 คน และตองจัด
ใหมีพื้นที่ส ีเขีย วบริเวณชั้นลาง ของพื้นที่ส ีเขีย วไมนอยกวา
รอยละ 50 ที่ตองจัดใหมีตามเกณฑ ทั้งนี้ตองเปนไมยืนตนไม
นอยกวารอยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวชั้นลางที่ตองจัดใหมีตาม
เกณฑ

1 คน ตอ 1 ตารางเมตร

1 คน ตอ 1.0 ตารางเมตร

1.1 พื้นที่สีเขียวทั้งหมด

1,962 ตารางเมตร

1,972.92. ตารางเมตร

1.2 พื้นที่สีเขียวที่อยูบนดิน (ชั้นลาง) ตองไมนอยกวารอยละ 50
ของพื้นที่สีเขียวทั้งหมดในโครงการ)

981 ตารางเมตร

992.72 ตารางเมตร

1.3 พื้นทีส่ เี ขียวทีเ่ ปนไมยืนตน (ตองไมนอยกวารอยละ 50 ของ
พืน้ ทีส่ ีเขียวทีอ่ ยูบนดินในโครงการ)

490.5 ตารางเมตร

841.12 ตารางเมตร

2. ตามแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายดานการจัดพืน้ ทีส่ เี ขียวชุมชน
เมืองอยางยัง่ ยืนกําหนดใหตองจัดใหมีพนื้ ทีส่ ีเขียวยั่งยืนในที่ “ที่
วาง” ทีโ่ ครงการตองจัดใหมีตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 โดยกําหนดใหพืน้ ทีส่ เี ขียวยัง่ ยืนอยางนอยรอยละ 50
ของพืน้ ที่วางทีต่ องจัดใหมีตามเกณฑกําหนดดังกลาว
2.1 ขนาดที่ดินของโครงการ

3 1 95 ไร หรือ 5,580.0 ตารางเมตร

2.2 พื้นที่ส ีเขีย วยั่ง ยืน ที่อ ยูบนดิน ไมนอยกวารอยละ 50 ของ
พื้นที่วางตามกฎหมายควบคุมอาคาร

837.0 ตารางเมตร

841.12 ตารางเมตร

3. พื้นที่นํ้าซึมผานไดเพื่อปลูกตนไม
พืน้ ทีน่ ํ้าซึมผานไดเพือ่ ปลูกตนไมไมนอยกวารอยละ 50 ของพืน้ ที่
วาง

816.08 ตารางเมตร

1,007.06 ตารางเมตร
คิดเปนรอยละ 61.70
ของพื้นที่วาง
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2) การจัดพื้นที่สีเขียวของโครงการ
จัดใหมีพื้นที่สีเขียวไวเปนสวนหยอม และพื้นที่นันทนาการ บริเวณชั้นลาง ชั้นที่ 4 และชั้นดาดฟา มีพื้นที่สี
เขียวทั้งหมดประมาณ 1,972.92 ตารางเมตร คิดเปนสัดสวนผูพักอาศัยภายในโครงการตอพื้นที่สีเขียว (1,962 คน ตอ
1,972.92 ตารางเมตร หรือ 1 คน ตอ 1 ตารางเมตร) มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2.4 5 รายละเอียดการจัดพื้นที่สีเขียวของโครงการ
ชั้น

ขนาดพื้นที่สีเขียว

ชนิดพันธุไมที่ปลูก
ไมยืนตน มีขนาดพื้นที่ปลูกไมยืนตน 841.12 ตารางเมตร ปลูกไมยืนตน จํานวน 60 ตน ไดแก

ชั้นลาง

992.72 ตารางเมตร
(พื้นที่ไมอยูใตแนวเขต
อาคาร)

ตนจามจุรี
ตนเสม็ดแดง
ตนขานาง
ตนแคนา
ตนมะฮอกกานี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
3
17
15
24

ตน
ตน
ตน
ตน
ตน

ไมพุมและไมคลุมดิน ไดแก ตนไทรเกาหลี ตนโมก ตนยี่โถแคระ ตนนีออน ตนหนวดปลาหมึก
แคระ ตนเล็บครุฑใบหาแฉก ตนกระดุมทองเลื้อย และหญามาเลเซีย
ไมยืนตน ปลูกไมยืนตน จํานวน 12 ตน ไดแก

ชั้นที่ 4

324.05 ตารางเมตร

ตนเสม็ดแดง
ตนเสม็ดขาว
ตนบุนนาคบราซิล
ตนกระพี้จั่น

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
7
3

ตน
ตน
ตน
ตน

ไมพุมและไมคลุมดิน ไดแก ตนไทรเกาหลี ตนยี่โถแคระ ตนนีออน ตนเล็บครุฑใบหาแฉก ตน
กระดุมทองเลื้อย และหญานวลนอย
ไมยืนตน ปลูกไมยืนตน จํานวน 9 ตน ไดแก

ชั้นดาดฟา

656.15 ตารางเมตร

ตนเสม็ดขาว
ตนเสม็ดแดง
ตนตีนเปดฝรั่ง
ตนแคนา

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
2
5

ตน
ตน
ตน
ตน

ไมพุมและไมคลุมดิน ไดแก ตนไทรเกาหลี ตนยี่โถแคระ ตนนีออน ตนเล็บครุฑใบหาแฉก และ
หญานวลนอย
รวมขนาดพื้นที่สีเขียว

1,972.92 ตารางเมตร
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2.5 การดําเนินการกอสราง
2.5.1 ขั้นตอนการกอสราง
โครงการจะเริม่ ดําเนินการรือ้ ถอนอาคารสํานักงานขายชัว่ คราว สูง 2 ชัน้ จํา นวน 1 อาคาร และพืน้ ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังจากทีไ่ ดรับอนุญาตรือ้ ถอน โดยคาดวาจะใชเวลารื้อถอน และกอสรางทั้งสิ้นประมาณ 24 เดือน ซึ่ง
มีแผนการกอสราง ดังแสดงในตารางที่ 1.6 1 บทที่ 1
1) งานเตรียมการกอสราง
งานเตรียมการกอสรางเริ่มจากสวนงานรังวัดขอบเขตพื้นที่สวนตางๆ และการจัดทํารั้วกั้นเขตบริเวณพื้นที่
กอสราง วางแผนการดําเนินการกอสรางใหเปนสัดสวนและสะดวกตอการปฏิบ ัติงานกอสราง ติดตั้งปายประกาศ
บริเวณดานหนาโครงการ เพื่อใหทราบวาเปนการกอสรางโครงการอาคารชุด ดิ ออริจ้นิ ลาดพราว 111 สูง 23 ชัน้
จํานวน 1 อาคาร ระบุชอ่ื เจาของโครงการ สถาปนิก และวิศวกรควบคุมการกอสราง ระยะเวลาการกอสราง เลขทีใ่ บ
อนุญาตกอสราง และเบอรโทรติดตอผูรับผิดชอบที่สามารถติดตอได 24 ชัว่ โมง
2) งานกอสรางเสาเข็ม ฐานราก และระบบปองกันดินพัง
อาคารโครงการเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 23 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร ออกแบบเปนระบบเสาเข็มเจาะ
แบบเปยก (Wet Process) เปนการเจาะดินโดยใชปลอกเหล็กชั่วคราวกดลงดินในตําแหนงที่จะเจาะ และเจาะรูเสาเข็ม
โดยใชหัวเจาะแบบสวาน (Auger) และใชหัวเจาะแบบถัง (Bucket) เมื่อพบนํ้า และชั้นดินในรูเจาะมีทรายรวมอยู(ผัง
เสาเข็มเจาะ แสดงในภาพที่ 2.5 1)
เมื่อขุดดินใกลถึงชั้นทราย จะตองเติมสารละลายเบนโทไนท (Bentonite Slurry) ที่เปนตัว Stabilize ผนังรู
เจาะ ทําหนาที่เคลือบผิวดิน และทําหนาที่ตอตานแรงดันที่เกิดขึ้นภายในรูเจาะไมใหรูเจาะพังทลาย จากนั้นจะใสเหล็ก
เสริมโครงสรางลงไปในรูเสาเข็มที่เจาะไว แลวเทคอนกรีตตามลงไปจนเต็มและใหพนจากระดับดินขึ้นมาอีกประมาณ 2
เมตร หลังจากเทคอนกรีตเรียบรอยแลวจะใชรถเครนถอนปลอกเหล็กขึ้นมา
อาคารโครงการ มีเสาเข็ม จํานวน 128 ตน มีขนาดเสาเข็ม ดังนี้
เสาเข็มเจาะ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 เมตร ความลึกของเสาเข็ม 18 เมตร รับนํ้าหนักบรรทุก
ปลอดภัย 50 ตัน/ตน จํานวน 26 ตน
เสาเข็มเจาะ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.8 เมตร ความลึกของเสาเข็ม 60 เมตร รับนํ้าหนักบรรทุก
ปลอดภัย 350 ตัน/ตน จํานวน 11 ตน
เสาเข็มเจาะ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.0 เมตร ความลึกของเสาเข็ม 60 เมตร รับนํ้าหนักบรรทุก
ปลอดภัย 600 ตัน/ตน จํานวน 91 ตน
ในการทําเสาเข็มของโครงการจะใชสารละลายเบนโทไนทประมาณ 51.94 ลูกบาศกเมตร ซึ่งเบนโทไนทที่ใช
แลวจะถูกสูบกลับมาตรวจสอบ และปรับปรุงคุณสมบัติ และนําไปใชงานตอ ซึ่งเบนโทไนทที่ใชซํ้าจนคุณภาพลดลงมี
คุณสมบัติไมเหมาะสมจะตองนําไปทิ้ง มีปริมาณ 2.60 ลูกบาศกเมตร
เบนโทไนทที่โครงการเลือกใช มีขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS) ดังนี้ (รายละเอียดขอมูล material
safety data sheet (MSDS) แสดงในภาคผนวกที่ 2)
Generic Name
ประกอบดวย

:
:

Bentonite
SiO2
53.10 %
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PH at 5 %

:

Hazards identiﬁcation

:

FIRE FIGHTING MEASURES

:

First aid measures

:

AI2O3 17.01 %
Fe2O3 11.68 %
MgO
3.13 %
TiO2
2.94 %
Na2O
1.94 %
CaO
1.33 %
P2O5
0.25 %
MnO
0.09 %
K2O
0.07 %
Loss of ignition 8.46 %
9.0 – 9.5
low acute toxicity.
not harmful by swallowing or irritant for skin.
moderate irritation can be caused by prolonged eye
exposures.
long term exposure to excessive concentrations of
respirable dust may cause lung damage in humans.
Product is not ﬂammable and no risk exists in presence
of ﬁre.
In case of excessive inhalation remove to fresh air.
In case of contact with eyes rinse with water.
No other measures has to be taken.

(1.2) วิธกี ารกําจัดโคลนเบนโทไนท
เบนโทไนทที่ตองทิ้ง ประมาณ 2.60 ลูกบาศกเมตร จะนํามาผสมกับดินที่ขนออกของโครงการ โดยโครงการ
มีปริมาณดินขุด 11,710.46 ลูกบาศกเมตร มีปริมาณดินถมกลับ 2,545.0 ลูกบาศกเมตร ดังนั้นมีปริมาณดินที่ตองขน
ออกนอกโครงการ ประมาณ 9,165.46 ลูกบาศกเมตร ปริมาณเบนโทไนทที่ตองทิ้งคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.03 ของดิน
ที่ขนออกจากโครงการทั้งหมด
โดยผูรับเหมาจะนําเบนโทไนทที่ีผสมดินแลวไปทิ้ง บริเวณที่ดินของบริษัท บริทาเนีย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทใน
เครือ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 1981 ระวาง 5136 III 8618 5 และโฉนดที่ดินเลขที่ 47444 ระวาง 5136 III 8618 6 ตั้ง
อยูที่ แขวงคลองสองตนนุน (คลองหนึ่ง) เขตลาดกระบัง (แสนแสบ) กทม. ซึ่งบริษัท บริทาเนีย จํากัด สามารถเขาใช
ที่ดินที่จะทําการจะซื้อจะขาย เพื่อทําการปรับถม/ปรับปรุงที่ดินได นับตั้งแตวันลงนามสัญญาจะซื้อจะขาย วันที่ 23
กรกฎาคม 2563 ดังหนังสือยินยอมใหใชสถานที่เปนแหลงรองรับดินขุด และเบนโทไนท จากโครงการอาคารชุด ดิ ออ
ริจิ้น ลาดพราว 111 แสดงในภาคผนวกที่ 1
ซึ่งจากขอมูลการศึกษาวิจัยโดยกรมพัฒนาที่ดินไดเสนอแนะสัดสวนในการผสมกอนการฝงกลบ คือ นําเบนโท
ไนทไปผสมกับดินในอัตราสวน 50 : 50 เพื่อใหโคลนแหง และตองแจงขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS) ทั้งนี้
เบนโทไนทที่จะใชเปนสารที่ทําจากดิน ไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม
ปริมาณดินที่ตองขนออก

9,165.46 ลูกบาศกเมตร
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ปริมาณโคลนเบนโทไนท ที่ตองนําไปกําจัด

2.60 ลูกบาศกเมตร

โดยโครงการใชรถขนสงดิน 10 ลอบรรทุกดิน นํ้าหนักไมเกิน 12 ลูกบาศกเมตร ซึ่งคาดวาจะขนสงประมาณ
10 เที่ยว/วัน ใชถนนลาดพราวเปนเสนทางหลักในการขนสงดิน คิดเปนการขนสงดิน ((9,165.46+2.60)/(10x12))
ประมาณ 77 วัน หรือ 2.6 เดือน
ทั้งนี้ในการขนสงตองจัดใหมีผาใบกันนํ้าปดคลุมอยางมิดชิด เพื่อปองกันการรวงหลนของดินบนทองถนน
และขนสงในชวงเวลานอกเวลาเรงดวนของแตละวันทุกวัน เพื่อหลีกเลี่ยงชวงเวลาที่มีการจราจรติดขัด
2) สี และวัสดุที่ใชตกแตงภายนอกอาคาร
อาคารโครงการ เปนอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก สูง 23 ชั้น จํา นวน 1 อาคาร ออกแบบอาคารให มีร ูป แบบ
สถาปตยกรรมที่เรียบงาย ตัวอาคารไมใชสีฉูดฉาด โดยเลือกใชโทนสีเทา สีนํ้าเงิน และสีนํ้าตาล เพื่อความสบายตา วัสดุ
ที่ใชในการตกแตงภายนอกอาคารเปนวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และปลอดสารกอมะเร็ง มีรายละเอียด ดังนี้
(2.1) วัสดุเปลือกอาคาร ประกอบดวย (ภาพที่ 2.2 2(9) ถึง 2.2 2(12))
(1.1) คอนกรีต ประกอบดวย
PRECAST CONCRETE แผนผนังคอนกรีตสําเร็จรูป ทาสี ปลอดสารกอมะเร็ง
CEMENT พื้นผิวฉาบปูน ทาสี ปลอดสารกอมะเร็ง
(1.2) กระจก โครงการเลือกใชกระจก LAMINATED GLASS บริเวณบานประตู หนาตาง และผนังกันตก
(1.3) อลูมิเนียม ประกอบดวย
ALUMINUM FRAME & LOUVER วงกบ กรอบบาน และบานระบายอากาศ ทํา สี ANODIZED ดวย
เทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ปลอดสารกอมะเร็ง
RAILING ราวกันตก และแผงบังตา ทาสีที่ผลิตดวยเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ปลอดสารกอ
มะเร็ง
ALUMINUM COMPOSITE PANEL แผนผนังอลูมิเนียมคอมโพสิท เคลือบสีดวยเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ปลอดสารกอมะเร็ง (เอกสารขอมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ (MSDS) แสดงในภาค
ผนวกที่ 2)
ขอมูลความปลอดภัย
1)

TRADE NAME

รายละเอียด
ALUCOBOND PLUS

2) APPEARANCE

SOLID SHEET. SANDWICH CONSTRUCTION

3) MELTING POINT

ALUMINUM > 890 ºF. CORER > 210 ºF

4) FLASH POINT

COMPOSITE (ASTM D 1929) > 784 ºF (418 ºC)

5) FLAMMABILITY

NOT FLAMMABILITY

6) TOXICOLOGY INFORMATION

NO INFORMATION AVAILABLE

7) ECOLOGICAL INFORMATION

NO INFORMATION AVAILABLE AT THIS TIME
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(2.2) สีท าอาคาร โครงการเลือ กใชสีน ํ้าซุป เปอรชิล ด ชนิดกึ่ง เงา (เอกสารขอมูล ความปลอดภัย ของ
ผลิตภัณฑ (MSDS) แสดงในภาคผนวกที่ 2) มีรายละเอียดดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ดังนี้
ขอมูลความปลอดภัย

รายละเอียด

1) รายละเอียดผลิตภัณฑ

สีนํ้าซุปเปอรชิลด ชนิดกึ่งเงา
สีสําหรับทาภายนอก และภายใน

2) ความเปนอันตราย

ระคายเคืองตอดวงตาเล็กนอย
ระคายเคืองตอผิวหนังเล็กนอย
เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า

3) ความเสถียร และการเกิดปฏิกิริยา

ความเสถียร : เสถียรภายใตอุณหภูมิและความดันปกติ
สภาวะที่ตองหลีกเลี่ยง : ความรอน เปลวไฟ จุดเยือกแข็งที่ตํ่ากวา 0 องศาเซลเซียส
วัสดุที่ควรหลีกเลี่ยง : สารออกซิไดซ สารที่มีความเปนกรดหรือดางอยางรุนแรง
สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว : คารบอนมอนอกไซด คารบอกนไดออกไซด ควัน และ
ออกไซดของไนโตรเจน

4) ดานพิษวิทยา
การจําแนกขอมูลตามระบบ GHS

การเปนพิษเฉียบพลัน
ทางปาก : หนู (LD50) (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) OR ATE : ATE = 920900 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม
ทางผิวหนัง : กระตาย (LD50) (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) OR ATE : ATE = 632415 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม
ทางการหายใจ : หนู (LD50) (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) OR ATE : ATE = 3432 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม
การกัดกรอนและระคายเคืองตอผิวหนัง : ระคายเคืองตอผิวหนังเล็กนอย
การทําลายดวงตาอยางรุนแรง และการระคายเคืองตอดวงตอ : ระคายเคืองตอดวงตาอ
เล็กนอย
การทําใหไวตอการกระตุนอาการแพตอระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง : ไมจําแนกกลุม
การกอใหเกิดการกลายพันธุของเซลลสืบพันธุ : ไมพบขอมูล
การกอมะเร็ง : ไมจําแนกกลุม
ความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ : ไมจําแนกกลุม
ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซํ้า : ไมจําแนกกลุม

5) ดานนิเวศนวิทยา

ความเปนอันตรายเฉียบพลันตอสิ่งแวดลอมในนํ้า : เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า
ความเปนอันตรายตอโอโซนในชั้นบรรยากาศ : ไมพบขอมูล

โครงการออกแบบระบบปองกันดินพังจากการกอสรางโครงการ บริเวณโครงสรางอาคาร บอบําบัดนํ้าเสีย
ออกแบบเปนระบบ SHEET PILES ยาว 16 เมตร (ผังแสดงระบบปองกันดินชัว่ คราว แสดงในภาพที่ 2.5 2)
โดยมีขั้นตอนการกอสรางฐานราก และระบบปองกันดินพัง มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการกอสรางฐานรากใตดิน
1. กอสรางระบบ SHEET PILE
2. ขุดดินถึงระดับ 1.50 เมตร ติดตั้งระบบคํ้ายันที่ระดับ 1.0 เมตร อัดแรงในคํ้ายัน 5 ตัน/เมตร
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3. ขุดดินถึงระดับ 4.75 เมตร ติดตั้งระบบคํ้ายันที่ระดับ 4.25 เมตร อัดแรงในคํ้ายัน 10 ตัน/
เมตร
4. เมื่อขุดเปดหนาดิน SHEET PILE ใหเท LEAN CONCRETE หนา 10 เซนติเมตร คํ้ายัน SHEET
PILE ภายใน 6 ชั่วโมง
5. กอสราง PILE CAP และชั้นถังเก็บนํ้าใตดิน
6. ถมทราย SHEET PILE และ PILE CAP
7. รื้อถอนคํ้ายันที่ระดับ 4.25 เมตร
8. กอสรางโครงสรางชั้นที่ 1 และรื้อถอนคํ้ายันที่ระดับ 1.0 เมตร
กิจกรรมงานกอสรางเสาเข็ม ฐานราก ระบบบําบัดนํ้าเสีย ถังเก็บนํ้าใตดิน และการปรับพื้นที่สําหรับจัดสวน
มีการขุดดินและถมดิน โดยจะมีดินขุดดินถม ดังนี้
ปริมาณดินขุด
ดินขุดบอบําบัดนํ้าเสีย
ดินขุดถังเก็บนํ้าใตดิน
ดินขุดฐานราก
ดินขุดเสาเข็ม
รวมปริมาณดินขุดทั้งสิ้น
ปริมาณดินถม
ดินถมรอบผนังกันดิน

ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
14,720

2,400 ลูกบาศกเมตร
3,950 ลูกบาศกเมตร
660 ลูกบาศกเมตร
7,710 ลูกบาศกเมตร
ลูกบาศกเมตร

ปริมาณ 2,545 ลูกบาศกเมตร

ดินขุดสวนที่เหลือตองขนออกจากพื้นที่กอสราง ประมาณ 12,175 ลูกบาศกเมตร
ปริมาณดินขุดที่ตองนําออกภายนอกโครงการ ผูรับเหมาเปนผูดําเนินการนําไปขายยังสถานที่รับซื้อ โดยใช
ถนนลาดพราวเปนเสนทางหลักในการขนสงดิน ใชรถขนสงดิน 10 ลอ ที่มีขนาดบรรจุ 12 ลูกบาศกเมตร คาดวาจะ
ขนสงประมาณ 10 เที่ยว/วัน คิดเปนการขนสงดิน (12,175/(10x12)) ประมาณ 102 วัน
กําหนดกฎเกณฑในการปฏิบัติเกี่ยวการขุด และถมดิน ตลอดจนควบคุมไมใหเกิดผลกระทบตอพื้นที่ขาง
เคียง ดังนี้
1. โครงการจะตองยื่นคํารองขออนุญาตขุด และปรับถมดินกับสํานักงานเขตกอนเริ่มปฏิบัติงาน
2. จัดใหมีวัสดุคลุมดิน บริเวณทีม่ กี ารขุดปรับระดับดินทีม่ คี วามเสีย่ งสูงตอการชะลางตะกอนดินออกนอก
โครงการ โดยจัดใหมีตาขายพรางแสง หรือผาใบคลุมดินในสวนที่ขดุ ดินดังกลาวไวกอนปรับถมกลับ
3. ความเสียหายอันเกิดจากการขุดดินและถมดิน ที่กอใหเกิดความเดือดรอนจากการดําเนินโครงการ
เจาของโครงการจะรับผิดชอบคาเสียหายทั้งหมดทันที
3) งานโครงสราง และสถาปตยกรรม
หลังจากเสร็จสิน้ งานฐานราก จะทําการกอสรางตัวอาคารเริม่ จากงานวางคาน งานทําพืน้ และทําผนังกําแพงของ
ตัวอาคาร ทัง้ นีโ้ ครงการจะเลือกใชวัสดุสําเร็จรูปทีห่ ลอสําเร็จจากโรงงาน เชน พืน้ อาคาร สําหรับการขึน้ โครงสรางอาคาร
โครงการตองจัดทํานัง่ ราน และคลุมสวนของโครงสรางอาคารทีก่ อสรางแลวดวยผาใบรอบตัวอาคาร
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สําหรับการออกแบบโครงสรางอาคารจะคํานึงถึงการรองรับแรงสั่นสะเทือนจากการเกิดแผนดินไหวโดยวิธี
เชิงพลศาสตร ตามขอกําหนดมาตรฐานการออกแบบตานทานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหว มยผ.1302 พ.ศ. 2552
(รายการคํานวณในภาคผนวกที่ 2)
4) งานติดตั้งระบบ
งานติดตั้งระบบ ประกอบดวย ระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบบําบัดนํ้าเสีย และระบบระบายนํ้า ซึ่งงานนี้
จะดําเนินการควบคูไปกับงานโครงสรางอาคาร
5) งานตกแตง
งานสวนนี้จะประกอบดวย งานตกแตงอุปกรณที่ใชสําหรับภายนอกอาคาร และรวมไปถึงการจัดสวน พื้นที่
สีเขียว ภูมิทัศนของโครงการ และจัดความเปนระเบียบเรียบรอยโดยรอบอาคาร
6) งานรื้อถอน
โครงการจะรื้อถอนอาคารสํานักงานขายของโครงการ สูง 1 ชั้น จํานวน 1 อาคาร จะดําเนินการรื้อถอนหลัง
จากไดรับอนุญาต ซึ่งจะรื้อถอนในชวงการตกแตงอาคารโครงการใกลแลวเสร็จ ใชระยะเวลารื้อถอนประมาณ 1 เดือน
(1) ขั้นตอนการรื้อถอน
(1.2) งานรื้อถอนสวนตกแตง และระบบสาธารณูปโภค
ชวิธีการตัดพื้น เสา และคาน โดยใชโมบายเครน 45 ตัน ยกลงพื้นที่ที่เตรียมไว แลวจึงขน
ยายออกนอกโครงการ
เจาะพืน้ ตัดเหล็กพืน้ และตัดคานเหล็ก จากนัน้ ทําการยอยและขนยายเศษวัสดุ โดยใชพืน้ ทีท่ จ่ี ดั
เตรียมไว
สวนคาน เสา และกําแพงอิฐรอบนอกอาคาร จะรื้อถอนดวยวิธีการตัด และดึงพับลงบนพื้น
เขามาภายในอาคาร จากนั้นทําการยอยและขนถายลงยังพื้นที่ที่ไดจัดเตรียมไว
เจาะยอยเสา คาน โครงสรางอาคารที่เหลือดวยรถติดหัวเจาะขนาด PC 200
ระหวางการลําเลียงเศษวัสดุ ใหขนยายเศษวัสดุออกนอก พื้นที่โครงการอยางสมํ่าเสมอ เพื่อ
มิใหมีวัสดุตกคางอยูในพื้นที่โครงการ
(1.3) งานรื้อถอนโครงสราง
รื้อถอนโครงสรางหลังคา คาน เสา
ตัดแยกอาคารที่ติดกันโดยใชเครื่องตัดคอนกรีต เพื่อใหโครงสรางหลักแยกออกจากกัน (คํ้า
ยันสวนที่ขาดออกจากโครงสรางเดิมดวยนั่งรานหรือปอบ)
ใชเครื่องจักรเขาทํางานโดยใชแบคโฮ หัวเจาะ PC 200 หรือ PC 120 รื้อถอนคานคอดิน
ฐานราก
ขนยายเศษวัส ดุป ูน และเศษวัส ดุอื่น ๆ ออกนอกพื้น ที่โครงการอยางสมํ่าเสมอ โดยใชรถ
บรรทุก และคลุมดวยผาใบอยางมิดชิด
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(2) ขยะจากการรื้อถอนอาคารโครงการ
พื้นที่โครงการ มีอาคารเดิม สูง 1 ชั้น จํานวน 2 อาคาร และพื้นคอนกรีตเดิม จะตองทําการรื้อถอน
กอนทําการกอสรางอาคารโครงการ โดยจะมีปริมาณขยะจากการรื้อถอนอาคารเดิม และพื้นคอนกรีตเดิมในพื้นที่
โครงการ จากการประเมินโดยวิศวกรของโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ (ตารางที่ 2.5 1)
ตารางที่ 2.5 1 ปริมาณขยะจากการรื้อถอนอาคารเดิม และพื้นคอนกรีตเดิมในพื้นที่โครงการ
ลําดับ

รายละเอียด

จํานวน

หนวย

วิธีกําจัด

1

พื้นคอนกรีตเดิม 5,580 ตารางเมตร

1.1

คอนกรีต

1,116

ลบ.ม

ผูรับเหมาเปนผูรับผิดชอบนําไปที่ศูนยกําจัดและแปรรูปมูลฝอยจาก
การกอสราง ที่ศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช

1.2

เหล็กเสน

139,500

กก.

ผูรับเหมานําไปขายยังรานรับซื้อของเกา

2

อาคารเดิม สูง 1 ชั้น จํานวน 2 อาคาร

2.1

คอนกรีต

20

ลบ.ม

ผูรับเหมาเปนผูรับผิดชอบนําไปที่ศูนยกําจัดและแปรรูปมูลฝอยจาก
การกอสราง ที่ศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช

2.2

เหล็ก

100

กก.

ผูรับเหมานําไปขายยังรานรับซื้อของเกา

2.3

เหล็กรูปพรรณ

185

กก.

ผูรับเหมานําไปขายยังรานรับซื้อของเกา

2.4

อิฐ

0.5

ลบ.ม.

ผูรับเหมาเปนผูรับผิดชอบนําไปที่ศูนยกําจัดและแปรรูปมูลฝอยจาก
การกอสราง ที่ศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช

2.5

ผนังยิปซั่ม

150

ตร.ม.

2.6

โถสวมนั่งยอง

1

ชุด

2.7

กระเบื้องหลังคา

45

ตร.ม.

จางบริษทั ที่มใี บอนุญาตในการกําจัดนําไปกําจัด เชน บริษัท อินทรีอโี คไซ
เคิล จํากัด บริษทั ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) โรงงาน 2 บริษทั
ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) โรงงาน 3 และบริษทั โอกิทานิ (ไทย
แลนด) จํากัด

2.8

ถังเกรอะพลาสติก
PE

1

ถัง

สูบของเสียออก ลางทําความสะอาด และนําไปใชในโครงการกอสราง
อื่นตอไป ในกรณีที่มีความเสียหายใชงานตอไมได ผูรับเหมากอสรางจะ
ทําการตัดยอยเปนชิ้นเล็กแลวนําไปขายยังรานรับซื้อของเกาตอไป

ถังบําบัดนํ้าเสีย ของคนงานกอสราง ผูรับเหมากอสรางจะเปนผูรับผิดชอบ เมื่อกอสรางโครงการแลวเสร็จ จะ
ทําการสูบของเสียออก ลางทําความสะอาด และนําไปใชในโครงการกอสรางอื่นตอไป ในกรณีที่มีความเสียหาย
ใชงานตอไมได ผูรับเหมากอสรางจะทําการตัดยอยเปนชิ้นเล็กแลวนําไปขายยังรานรับซื้อของเกาตอไป
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บทที่ 2
การจัดการขยะจากการรื้อถอนอาคารเดิม และพืน้ คอนกรีตเดิมในโครงการ จะแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
(1) มูลฝอยทีส่ งไปทีศ่ นู ยกําจัดมูลฝอยออนนุช ไดแก คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐ และผนังปูน ปริมาณ
2,727.6 ตัน (1,136.5 ลบ.ม. x 2.4 ตัน /ลบ.ม.) กําหนดใหผูรับเหมาสงไปทีศ่ นู ยกําจัดและแปรรูป
มูลฝอยจากการกอสราง ทีศ่ นู ยกําจัดมูลฝอยออนนุช โดยปฏิบัตติ ามเงื่อนไขของศูนยฯ พรอมทัง้ จดบันทึก
ปริมาณมูลฝอยทีน่ ําไปกําจัด และเก็บหลักฐานการชําระคาจัดเก็บของศูนยกําจัดมูลฝอยฯ
(2) มูลฝอยทีน่ ํากลับมาใชซํ้า หรือนําไปขาย ไดแก ไมแบบ และเหล็กเสน ปริมาณ 139,785 กก. และถัง
เกรอะ 1 ถัง ผูรับเหมากอสรางเปนผูดําเนินการนําไปขาย หรือนํากลับมาใชใหม
(3) มูลฝอยทีต่ องจางบริษทั ทีม่ ีใบอนุญาติในการกําจัดนําไปกําจัด ไดแกมูลฝอยที่ศนู ยกําจัดมูลฝอยออนนุช
ไมรับกําจัด ไดแก ผนังยิบซัม่ 150 ตร.ม. โถสวม 1 ชุด และกระเบื้องหลังคา 45 ตร.ม. (ติดตอหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของมาดูดของเสียออก) โครงการจะจางใหบริษทั ทีม่ ใี บอนุญาตในการรับกําจัด อาทิเชน บริษทั
อินทรีอโี คไซเคิล จํากัด นําไปกําจัดตอไป
โครงการจัดใหมีจุดกองเก็บวัสดุ กอนขนสงออกนอกพื้นทีโ่ ครงการ โดยมีการขนสงขยะจากการรื้อถอน เพือ่ นํา
ไปกําจัด จะขนสงดวยรถบรรทุก 6 ลอ ที่มีขนาดบรรจุ 15 ตัน/คัน โดยจะทําการขนสงออกนอกพืน้ ทีป่ ระมาณ 10 เทีย่ ว/
วัน ใชระยะเวลาขนสงประมาณ 20 วัน
7) การบริหารจัดการพื้นที่กอสราง
โครงการมีการวางแผนการกอสราง และจัดเตรียมพื้นที่กอสราง เชน ทํารั้วโดยรอบพื้นที่กอสราง จัดวางผัง
บริเวณพื้นที่กอสราง การจัดการจราจร ระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาลของคนงานกอสราง โดยผังบริเวณ
ชวงกอสรางแสดงในภาพที่ 2.5 3 โดยมีรายละเอียดการบริหารจัดการพื้นที่กอสราง ดังนี้
จัดวางระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาลของคนงานกอสรางใหอยูหางจากบานพักอาศัย
มากที่สุด เพื่อปองกันปญหาดานกลิ่นและเสียงรบกวนตอประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบ
จัดใหมีจดุ ลางลอภายในพืน้ ทีก่ อสรางและอยูหางจากทางเขา ออก เพือ่ ลางทําความสะอาดลอรถบรรทุก
ดินกอนออกจากพื้นที่กอสราง ปองกันเศษดินตกหลนบริเวณถนนดานหนาโครงการและโดยรอบ และ จัด
เจาหนาที่กวาดนํ้า เศษดินทราย บริเวณจุดลางลอ ปองกันไมใหนํ้าไหลนองออกบริเวณจุดลางลอ
จัด พื้น ที่ส ํา หรับ รถบรรทุกใหเขามาจอดภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ โดยไมกีดขวางการจราจรของถนน
ลาดพราวดานหนาโครงการ และจัดใหมีเจาหนาทีร่ ักษาความปลอดภัยอํานวยความสะดวกบริเวณทาง
เขา ออกพืน้ ทีก่ อสรางตลอดระยะเวลากอสราง
เลือกใชทาวเวอรเครนแบบแขนกระดก โดยควบคุมตําแหนงการติดตัง้ ทาวเวอรเครน วงแขนของ
ทาวเวอรเครน (Boom) และวัสดุอุปกรณกอสรางทีอ่ ยูบนทาวเวอรเครนใหอยูภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ
เทานัน้
ปจจุบันโครงการมีการเปดทางเขา ออก 2 แหง เชื่อมตอกับถนนลาดพราว ดังนี้ (ภาพที่ 2.5 3(1))
ทางเขา ออกที่ 1 เปนทางเขา ออกที่ใชในการกอสราง และใชเปนทางเขา ออก ในชองเปดดําเนินการ
ทางเขา ออกที่ 2 เปนทางเขา ออกสํา นัก งานขาย ซึ่ง จะทํา การปดทางเขา ออกนี้เ มื่อ รื้อถอน
สํานักงานขาย
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บทที่ 2
กิจกรรมการกอสรางโครงการจะเกิดขยะจากการกอสราง ดังนี้
ชวงกอสรางโครงการ มีขยะจากการกอสรางอาคารโครงการ เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 23 ชั้น
จํานวน 1 อาคาร และขยะจากการรื้อถอนอาคารสํานักงานขายโครงการ สูง 1 ชั้น จํานวน 1 อาคาร โดยจะรื้อถอน
เมื่อใกลกอสรางอาคารโครงการแลวเสร็จ มีรายละเอียด ดังนี้
1) ขยะที่เกิดจากกิจกรรมการกอสรางอาคารโครงการ อาคารโครงการ เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
สูง 23 ชั้น จํานวน 1 อาคาร โดยจากผลการศึกษา WASTE GENERATED IN HIGH RISE BUILDINGS CONSTRUCTION : A
CURRENT SITUATION IN THAILAND ของ POOMBETE THONGKAMSUK , KRICHKANOK SUDASNA , และ TUSANEE
TONDEE 2017 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ALTERNATIVE ENERGY IN DEVELOPING COUNTRIES AND
EMERGING ECONOMIES (เอกสารในภาคผนวกที่1) พบวา คาเฉลี่ยของอัตราการผลิตของเสียจากการกอสรางอาคาร
พักอาศัย 56.23 กก./ตร.ม. และการกอสรางอาคารสูงมีการผลิตขยะ ดังนี้
W ASTE

%

CONCRETE

23

TILES

18

CEILING

15

STEEL

13

WOOD

6

MATERIALS PACKAGE

6

ALUMINUMS

5

PLASTIC

5

GLASS

4

SAND

3

OTHER

2
100
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บทที่ 2
อาคารโครงการ มีพื้นที่ใชสอยอาคาร 30,473.0 ตารางเมตร จะมีปริมาณขยะเกิดขึ้นทั้งหมด ดังนี้
พื้นที่ใชสอยอาคารโครงการ
อัตราเฉลี่ยในการผลิตขยะจากการกอสราง
ขยะที่เกิดขึ้นจากการกอสรางอาคารโครงการ

=
=
=

30,473.0
56.23
1,713.50

ตารางเมตร
กก./ตร.ม.
ตัน

โดยขยะที่เกิดขึ้นจากการกอสรางโครงการ มีปริมาณ และการจัดการ ดังนี้
ประเภทของขยะ

รอยละ

ปริมาณ (ตัน)

การนําไปกําจัด

1) คอนกรีต

23

394.11

สงไปที่ศูนยกําจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการกอสราง ที่ศูนยกําจัด
มูลฝอยออนนุช

2) กระเบื้อง

18

308.43

จางบริษัทที่มีใบอนุญาตในการกําจัดนําไปกําจัด เชน บริษัท อินทรี
อีโคไซเคิล จํากัด บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)
โรงงาน 2 บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) โรงงาน 3
และบริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด) จํากัด

3) ฝาเพดาน

15

257.03

4) เหล็ก

13

222.76

ผูรับเหมานําไปขายยังรานรับซื้อของเกา หรือนํากลับมาใชใหม

5) ไม

6

102.80

ผูรับเหมานําไปขายยังรานรับซื้อของเกา หรือนํากลับมาใชใหม

6) บรรจุภัณฑ

6

102.80

ประสานใหทางสํานักงานเขตฯ เขามาจัดเก็บ

7) อลูมิเนียม

5

85.68

ผูรับเหมานําไปขายยังรานรับซื้อของเกา หรือนํากลับมาใชใหม

8) พลาสติก

5

85.68

ประสานใหทางสํานักงานเขตฯ เขามาจัดเก็บ

9) กระจก

4

68.54

ผูรับเหมานําไปขายยังรานรับซื้อของเกา หรือนํากลับมาใชใหม

10) ทราย

3

51.40

ผูรับเหมานําไปขายยังรานรับซื้อของเกา หรือนํากลับมาใชใหม

11) อื่นๆ

2

34.27

ประสานใหทางสํานักงานเขตฯ เขามาจัดเก็บ

100

1,713.50

รวม
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บทที่ 2
การจัดการมูลฝอยชวงกอสรางของโครงการ 1,713.50 ตัน จะจัดสงมูลฝอยประเภทตางๆไปกําจัด
หรือนําไปขาย มีรายละเอียด การจัดการมูลฝอยประเภทตางๆ และบริษัทที่รับกําจัดของเสีย ดังนี้
(1) มูลฝอยทีส่ งไปทีศ่ นู ยกําจัดมูลฝอยออนนุช ไดแก คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐ และผนังปูน ปริมาณ
394.11 ตัน กําหนดใหผูรับเหมาสงไปทีศ่ ูนยกําจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการกอสราง ทีศ่ นู ยกําจัด
มูลฝอยออนนุช โดยปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของศูนยฯ พรอมทัง้ จดบันทึกปริมาณมูลฝอยทีน่ ําไปกําจัด
และเก็บหลักฐานการชําระคาจัดเก็บของศูนยกําจัดมูลฝอยฯ
(2) มูลฝอยทีน่ ํากลับมาใชซํ้า หรือนําไปขาย ไดแก ไมแบบ อลูมเิ นียม ทราย และเหล็กเสน ปริมาณ
531.18 ตัน กําหนดใหผูรับเหมากอสรางเปนผูดําเนินการนําไปขายรานรับซือ้ ของเกา หรือนํากลับมา
ใชใหม
(3) มูลฝอยทัว่ ไป ไดแก บรรจุภัณฑตางๆ พลาสติก กระดาษ และอืน่ ๆ ปริมาณ 222.75 ตัน โครงการจะ
ประสานใหทางสํานักงานเขตฯ บางกะป เขามาจัดเก็บ
(4) มูลฝอยทีต่ องจางบริษทั ทีม่ ใี บอนุญาติในการกําจัดนําไปกําจัด ไดแกมูลฝอยที่ศนู ยกําจัดมูลฝอย
ออนนุชไมรับกําจัด เชน กระเบือ้ ง เซรามิก ฝาเพดาน และยิบซั่มบอรด ปริมาณ 565.46 ตัน
โครงการจะจางใหบริษทั ทีม่ ใี บอนุญาตในการรับกําจัด อาทิเชน บริษทั อินทรีอโี คไซเคิล จํากัด บริษทั
ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) โรงงาน 2 บริษทั ปูนซีเมนตนครหลวง จํา กัด (มหาชน)
โรงงาน 3 และบริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด) จํากัด นําไปกําจัดตอไป มีรายละเอียด บริษทั ฯ ทีร่ บั
กําจัดของเสีย ดังนี้ (เอกสารในภาคผนวกที่ 3)
(4.1) บริษัท อินทรีอีโคไซเคิล จํากัด บริการบําบัดและกําจัดของเสียที่ไมเปนอันตรายโดยวิธี
อื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ปรับสภาพของเสียรวม รับกําจัดกากของเสีย สิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลวทําเชื้อเพลิงผสมและวัตถุดิบทดแทนจากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลว
รับกําจัดของเสีย เชน ของเสียจากการกอสรางและรื้อถอน (ดิน อิฐ กระจก) เรซิ่น ไม
ยิปซั่ม ซิลิกา เหล็ก อลูมิเนียม โคลนจากกระบวนการขุดเจาะ กระปองสเปรย พลาสติก
บรรจุภัณฑ นํ้ามัน โฟม เปนตน โดยนําของเสียมาใชเปนเชื้อเพลิงในเตาเผาปูนซีเมนต
เผาที่ความรอนมากกวา 1,800 องศาเซลเซียส
(4.2) บริษ ัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํา กัด (มหาชน ) โรงงาน 2 รับของเสียมาใชเปนวัตถุดบิ
ทดแทน หรือเชือ้ เพลิงทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต เชน ขยะจากชุมชน เชน พลาสติก
กระดาษ ยาง ไม ดินโคลน เรซิ่น ฝุนเหล็ก ทรายปนเปอน เศษผาปนเปอน ตะกอนจากระบบ
บําบัดนํ้าเสีย และตะกอนปนเปอนนํ้ามัน เปนตน
(4.3) บริษทั ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) โรงงาน 3 รับของเสียมาใชเปนวัตถุดบิ ทดแทน
หรือเชือ้ เพลิงทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต เชน สิ่งปฏิกลู หรือวัสดุทไ่ี มใชแลว เชน บรรจุภัณฑ
ที่เปนกระดาษ และทีเ่ ปนวัสดุผสม พาเลทไม ถุง PP กากหมึกพิมพ ถุงปูน ทรายและขีเ้ ลื่อย
ซับนํ้ามัน เศษสายไฟ ขยะทัว่ ไป ฝุนปูนผง กอน และอิฐทนไฟ เปนนตน โดยนําของเสียมาใช
เปนเชื้อเพลิงในหมอเผาซีเมนต (Cemen Kiln) เผาที่ความรอนมากกวา 1,400 องศา
เซลเซียส สามารถกําจัดโลหะหนักได โดยไมมีสารตกคางในผลิตภัณฑ
(4.4) บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด) จํากัด บริการคัดแยกของเสียที่ไมอันตราย เพื่อนํากลับมา
ใชประโยชนใหม ไดแก พลาสติก ไม กระดาษ ผา แกว กระจก กระเบื้อง เซรามิค โลหะ
ทั่วไป โลหะผสม ชิ้นสวนและอุปกรณอิเล็กทรอนิค ชิ้นสวนอุปกรณไฟฟา เปนตน
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โครงการจัดใหมีจดุ กองเก็บวัสดุกอสราง กอนขนสงออกนอกพืน้ ทีโ่ ครงการ โดยมีการขนสงวัสดุกอสรางเพื่อ
นําไปกําจัด ดังนี้
ระยะเวลากอสราง 26 เดือ น คิด เปนปริม าณวัส ดุก อสรางตอเดือ น ประมาณ 65.90 ตัน
(1,713.50/26)
ขนสงดวยรถบรรทุก 6 ลอ ทีม่ ีขนาดบรรจุ 15 ตัน/คัน
คิดเปนปริมาณการขนสงวัสดุกอสรางเฉลีย่ 5 เที่ยว/เดือน (65.90/15)
กําหนดใหผูรับเหมาเปนผูรับผิดชอบนําวัสดุจากการกอสราง (เฉพาะคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา
ผนังอิฐบล็อก ผนังอิฐมอญ และผนังปูน เทานัน้ ) สงไปเขากระบวนการแปรรูปแลวนํากลับมาใชประโยชน (Recycling) ที่
ศูนยกําจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการกอสราง ซึง่ ตัง้ อยูทีศ่ นู ยกําจัดมูลฝอยออนนุช โดยปฎิบตั ิตามเงื่อนไขของศูนยฯ ดัง
หนังสือรับรองการอนุญาตใหทิง้ มูลฝอยวัสดุกอสราง ที่ กท 1105/2989 ลงวันที่ 24 มิถนุ ายน 2563 ภาคผนวกที่ 1
2) ขยะที่เกิด จากการรื้อถอนอาคารสํานักงานขายโครงการ อาคารสํานักงานขายโครงการ สูง 1 ชั้น
จํานวน 1 อาคาร จากการประเมินโดยวิศวกรของโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
ลําดับ

รายละเอียด

จํานวน

หนวย

วิธีกําจัด

1

คอนกรีต

43

ลบ.ม

ผูรับเหมาเปนผูรับผิดชอบนําไปที่ศูนยกําจัดและแปรรูปมูลฝอยจาก
การกอสราง ที่ศุนยกําจัดมูลฝอยออนนุช

2

เหล็ก

187

กก.

ผูรับเหมานําไปขายยังรานรับซื้อของเกา

3

เหล็กรูปพรรณ

16,740

กก.

ผูรับเหมานําไปขายยังรานรับซื้อของเกา

4

อิฐ

328

ตร.ม.

ผูรับเหมาเปนผูรับผิดชอบนําไปที่ศูนยกําจัดและแปรรูปมูลฝอยจาก
การกอสราง ที่ศุนยกําจัดมูลฝอยออนนุช

5

กระเบื้อง

138

ตร.ม.

จางบริษทั ที่มใี บอนุญาตในการกําจัดนําไปกําจัด เชน บริษัท อินทรีอโี คไซ
เคิล จํากัด บริษทั ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) โรงงาน 2 บริษทั
ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) โรงงาน 3 และบริษทั โอกิทานิ (ไทย
แลนด) จํากัด

6

ผนังยิปซั่ม

162

ตร.ม.

7

ประตูไม

3

บาน

ผูรับเหมานําไปขาย หรือนํากลับมาใชซํ้า

8

ประตูหนาตางอลูมิเนียม

12

ชุด

ผูรับเหมานําไปขาย หรือนํากลับมาใชซํ้า

9

โถสวมชักโครก

6

ชุด

ผูรับเหมานําไปขาย หรือนํากลับมาใชซํ้า

10

อางลางหนา

6

ชุด

ผูรับเหมานําไปขาย หรือนํากลับมาใชซํ้า

11

โถปสสาวะชาย

1

ชุด

ผูรับเหมานําไปขาย หรือนํากลับมาใชซํ้า

12

หลังคา METAL SHEET

368

ตร.ม.

ผูรับเหมานําไปขาย หรือนํากลับมาใชซํ้า

13

ถังบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป
PE

1

ถัง

สูบของเสียออก ลางทําความสะอาด และเก็บไวยังโกดังเก็บของของ
บริษัทฯ บริเวณซอยแบริ่ง สุขุมวิท 107 โดยจะขายใหพนักงาน หรือ
เก็บไวเพื่อใชในโครงการอื่นๆของบริษัทตอไป

14

ทอชักโครก

28

ม.

ติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของมาดูดของเสียออก และนําไปขาย

15

ทอนํ้าเสีย

26

ม.

ติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของมาดูดของเสียออก และนําไปขาย
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ของเสียจากการรื้อถอนสํานักงานขายโครงการ ในการจัดการขยะจะแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
(1) มูลฝอยทีส่ งไปทีศ่ นู ยกําจัดมูลฝอยออนนุช ไดแก คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐ และผนังปูน ปริมาณ
890.4 ตัน (371 ลบ.ม. x 2.4 ตัน/ลบ.ม.) กําหนดใหผูรับเหมาสงไปทีศ่ นู ยกําจัดและแปรรูปมูลฝอย
จากการกอสราง ทีศ่ ูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช โดยปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของศูนยฯ พรอมทัง้ จดบันทึก
ปริมาณมูลฝอยทีน่ ําไปกําจัด และเก็บหลักฐานการชําระคาจัดเก็บของศูนยกําจัดมูลฝอยฯ
(2) มูลฝอยทีน่ ํากลับมาใชซํ้า หรือนําไปขาย ไดแก ประตูไม 3 บาน ประตูหนาตางอลูมเิ นียม 12 ชุด
โถสวมชักโครก 6 ชุด อางลางหนา 6 ชุด โถปสสาวะชาย 1 ชุด หลังคา Metal Sheet 368 ตร.ม.
เหล็กรูปพรรณ 16,740 กก. และเหล็กเสน 187 กก. และถังบําบัดนํ้าเสียสํา เร็จรูป 1 ถัง ทอ
ชักโครก 28 ม. ทอนํ้าเสีย 26 ม. ผูรับเหมากอสรางเปนผูดําเนินการนําไปขาย หรือนํากลับมาใช
ใหม
(3) มูลฝอยทีตอง
่ จางบริษทั ทีม่ ใี บอนุญาติในการกําจัดนําไปกําจัด ไดแกมูลฝอยที่ศนู ยกําจัดมูลฝอย
ออนนุชไมรับกําจัด เชน กระเบือ้ ง เซรามิก ฝาเพดาน และยิบซั่มบอรด ปริมาณ 300 ตร.ม.
โครงการจะจางใหบริษทั ทีม่ ใี บอนุญาตในการรับกําจัด อาทิเชน บริษทั อินทรีอโี คไซเคิล จํากัด นําไป
กําจัดตอไป
โครงการจัดใหมีจุดกองเก็บวัสดุ กอนขนสงออกนอกพื้นทีโ่ ครงการ โดยมีการขนสงขยะจากการรือ้ ถอน
เพื่อนําไปกําจัด จะขนสงดวยรถบรรทุก 6 ลอ ทีม่ ขี นาดบรรจุ 15 ตัน/คัน โดยจะทําการขนสงออกนอกพืน้ ที่ ประมาณ 4
เที่ยว/วัน ใชระยะเวลาขนสงประมาณ 15 วัน
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2.5.2 รายละเอียดเกี่ยวกับคนงานกอสราง
การทํางานแตละชวงของการกอสรางจะมีการใชคนงานในจํานวนที่ไมเทากัน เนื่องจากทางโครงการยังไมไดคัด
เลือกผูรับเหมากอสราง คาดการณวาในแตชวงที่จะมีการใชคนงานมากที่สุด คือ ชวงงานโครงสราง ประมาณ 300 คน
โดยคนงานทั้งหมดจะพักอาศัยอยูภายนอกโครงการ มีการจัดรถบริการรับ สงคนงานระหวางพื้นที่กอสราง และบาน
พักคนงาน จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเฝาอุปกรณกอสราง และ
สํารวจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ และบริเวณโดยรอบโครงการ รวมทั้งติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) บริเวณ
โดยรอบพื้นที่กอสราง
1) บริเวณพื้นที่กอสราง
โครงการไดกํา หนดใหมีร ะบบสาธารณูป โภค และสาธารณูป การที่ส ํา คัญ ภายในบริเวณพื้น ที่ก อสราง
มีรายละเอียดดังนี้
(1) การใชนํ้าชวงกอสราง
แหลงนํ้าใช : ชวงกอสรางของโครงการจะใชนํ้าประปาของการประปานครหลวง สาขาลาดพราว ดังนั้น
ในชวงกอสรางจึงมีนํ้าใชสะดวกทั้งคนงานกอสราง และการกอสราง
ปริมาณการใชนํ้า : ในชวงกอสรางโครงการจะมีการใชนํ้า ทั้งหมด 22.0 ลูกบาศกเมตร/วัน แบงเปนนํ้า
ใชสําหรับคนงานกอสรางประมาณ 15.0 ลูกบาศกเมตร/วัน (คนงานกอสราง 300 คน อัตราใชนํ้า 50 ลิตร/คน /วัน)
และนํ้าใชสําหรับการกอสราง เชน ผสมปูนสําหรับกออิฐ ฉาบผนัง ลางอุปกรณ ประมาณ 7.0 ลูกบาศกเมตร/วัน
การสํารองนํ้า : โครงการจะจัดใหมีถังสํารองนํ้าสําหรับใชกอสรางเปนถังสําเร็จรูป ขนาด 5 ลูกบาศก
เมตร จํานวน 5 ถัง สามารถสํารองนํ้าใชไดนาน 1.1 วัน
(2) การบําบัดนํ้าเสีย และสิ่งปฏิกูลของคนงาน
นํ้าเสียในชวงกอสรางโครงการ สวนใหญจะเกิดจากคนงานกอสราง ประกอบดวย นํ้าเสียจากสวม
ซึ่งจะมีอัตราการเกิดนํ้าเสียประมาณ 8.4 ลูกบาศกเมตร/วัน (คิดที่ 80 เปอรเซ็นตของนํ้าใช) แบงเปน
นํ้าเสียสวมประมาณ 0.84 ลูกบาศกเมตร/วัน คิดที่ 10% ของนํ้าเสียที่เกิดขึ้น (ธงชัย, 2530)
มีคา BOD ประมาณ 494 มิลลิกรัม/ลิตร (บุญสง ไขเกษ, 2534)
นํ้าเสีย จากการชํา ระลางประมาณ 7.56 ลูก บาศกเมตร/วัน มีค า BOD ประมาณ 154.35
มิลลิกรัม/ลิตร (ธงชัย พรรณสวัสดิ์, 2530)
นํ้าเสียในชวงกอสรางโครงการ สวนใหญจะเกิดจากคนงานกอสราง ประกอบดวย นํ้าเสียจากสวม
ซึ่งจะมีอัตราการเกิดนํ้าเสียประมาณ 15.0 ลูกบาศกเมตร/วัน (คิดที่ 100 เปอรเซ็นตของนํ้าใช ไมรวมนํ้าใชสําหรับการ
กอสราง) แบงเปน
นํ้าเสียสวมประมาณ 1.5 ลูกบาศกเมตร/วัน คิดที่ 10% ของนํ้าเสียที่เ กิด ขึ้น (ธงชัย, 2530)
มีคา BOD ประมาณ 494 มิลลิกรัม/ลิตร (บุญสง ไขเกษ, 2534)
นํ้าเสีย จากการชํา ระลางประมาณ 13.5 ลูก บาศกเมตร/วัน มีค า BOD ประมาณ 154.35
มิลลิกรัม/ลิตร (ธงชัย พรรณสวัสดิ์, 2530)
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การบําบัดนํ้าเสียจากสวมและสิ่งปฏิกูลของคนงาน โครงการจัดใหมีสวม จํานวน 12 หอง เปนสวมแบบ
ระบบเกรอะ กรองไรอากาศ และเติมอากาศ ขนาดความจุถัง 15 ลูกบาศกเมตร/วัน จํานวน 1 ชุด เพื่อบําบัดใหได
มาตรฐานจากนั้นจะระบายเขาสูทอระบายนํ้าสาธารณะดานหนาโครงการ
นอกจากนี้ในชวงกอสรางโครงการตองมีการติดตามตรวจสอบมาตรฐานนํ้าทิ้งที่ระบายออกสูโครงการ
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด พ.ศ.2548 เปนประจําทุก 1 เดือน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบบําบัดนํ้าเสียรวม และหาแนวทางวิธี
แกไขปญหา กรณีที่นํ้าทิ้งที่ผานการบําบัดไมไดตามคามาตรฐาน
โดยระบบบํา บัดนํ้าเสียของคนงานกอสรางในชวงกอสรางโครงการ เปนถัง บํา บัดนํ้าเสีย วัส ดุเปน
พลาสติก PE ซึ่ง ในกรณีที่มีความเสียหายใชงานตอไมได ผูรับเหมากอสรางจะทําการตัดยอยเปนชิ้นเล็กแลวนําไปขาย
ยังรานรับซื้อของเกาตอไป
(3) การกําจัดขยะมูลฝอย
มูลฝอยที่เกิดขึ้น ในพื้นที่กอสรางมาจากคนงานกอสราง ซึ่งจะไมมีการพักอาศัยภายในพื้นที่กอสราง
ประเมินวาจะมีอัตราการเกิดขยะในพื้นที่กอสรางประมาณ 1.50 ลิตร/คน/วัน (คิดที่กึ่งหนึ่งของอัตราการเกิดมูลฝอย
จากการอยูอาศัยทั่วไป 3.00 ลิตร/คน/วัน ที่มา : แนวทางการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ
หรือกิจการดานอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน, กุมภาพันธ 2560)
คนงานกอสรางจํานวน 300 คน ซึ่งมาทํางานแบบเชามาเย็นกลับ คาดวาจะมีขยะเกิดขึ้นประมาณ 450
ลิตร/วัน จัดใหมีถังรองรับขยะ ขนาด 250 ลิตร จํานวน 6 ถัง แยกเปนขยะทั่วไป 3 ถัง และขยะเปยก 3 ถัง สามารถ
รองรับขยะไดนาน 3.3 วัน วางไวบริเวณพื้นที่กอสราง ซึ่งการเก็บขนขยะมูลฝอยไปกําจัด โครงการจะประสานงาน
และเขียนคํารองไปยังสํานักงานเขต เพื่อเสียคาธรรมเนียมการเก็บขนและกําจัด เพื่อนําไปกําจัดมูลฝอยโดยวิธีฝงกลบ
อยางถูกสุขลักษณะตอไป
(4) การระบายนํ้าชั่วคราวบริเวณพื้นที่กอสราง
พื้น ที่กอสรางทางโครงการจัดใหมีระบบระบายนํ้ารอบพื้นที่ก อสราง และบอดักตะกอนดิน เพื่อดัก
ตะกอน กอนจะระบายนํ้าออกนอกพื้นที่โครงการ ลงสูทอระบายนํ้าสาธารณะบนถนนลาดพราว
2) บริเวณบานพักคนงาน
บานพักคนงานกอสรางของโครงการ คาดวาจะมีจํานวนคนงานสูงสุดประมาณ 300 คน ในชวงงานกอสราง
โครงสราง โดยปจจุบันยังมิไดดําเนินการคัดเลือกผูรับเหมา และโครงการจะไมจัดใหมีบานพักคนงานกอสรางไวภายใน
พื้นที่โครงการและบริเวณใกลเคียง
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2.5.3 ระบบปองกัน และระงับอัคคีภัย ชวงกอสราง
(1) การปองกันอัคคีภัย ตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานกอสราง พ.ศ.2551
กําหนดใหมีการปองกันอัคคีภัย ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานกอสราง พ.ศ.2551 ในพื้นที่กอสรางไวดังนี้
กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับ
งานกอสราง พ.ศ.2551

การดําเนินการของโครงการ ชวงกอสราง

หมวด 3 งานไฟฟาและการปองกันอัคคีภัย สวนที่ 2 การปองกันอัคคีภัย
ขอ 25 หามนายจางเก็บ วัต ถุไวไฟหรือวัต ถุร ะเบิด ไวในอาคารซึ่ง อยู ใน
ระหวางการกอสรางและที่พ ัก อาศัย ของลูก จางในเขตกอสราง
เวนแตเก็บไวในที่ซึ่งปลอดภัยเทาที่จําเปนแกการใชงานประจําวัน
เทานั้น

จัดใหมีหองเก็บอุปกรณ และสารเคมีท่ไี วไฟ ใหอยูในที่
ปลอดภัย และอยูหางจากวัตถุทก่ี อใหเกิดประกายไฟ เพือ่
ปองกัน การเกิด อัค คีภ ยั และจัด ทํา ปาย “อัน ตราย”
หรือ“หามทําใหเกิดประกายไฟ” ใหเห็นไดชัดเจน ณ
บริเวณนั้น

ขอ 26 ใหนายจางดูแลมิใหบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณที่มีการกัก ดูแลมิใหบุคคลทีไ่ มเกี่ยวของเขาไปในบริเวณทีม่ กี ารกักเก็บ
เก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด และจัดทําปาย “อันตราย” “หามสูบ วัตถุไวไฟ
บุหรี”่ “หามทําใหเกิดประกายไฟ” หรือ “หามพกพาอุปกรณสําหรับ จัดใหมีหองเก็บอุปกรณ และสารเคมีทไ่ี วไฟ ใหอยูในที่
จุดไฟหรือติดไฟ” หรือปายซึ่งมีขอความอื่นที่มีความหมายในทํานอง ปลอดภัย และอยูหางจากวัตถุทก่ี อใหเกิดประกายไฟ เพือ่
เดีย วกัน ตามสภาพหรือ คุณ สมบัต ิของวัต ถุไวไฟหรือ วัต ถุร ะเบิด ปองกันการเกิดอัคคีภยั และจัดทําปาย “อันตราย” หรือ
ไวใหเห็นไดชัดเจน ณ บริเวณนั้น
“หามทําใหเกิดประกายไฟ” ใหเห็นไดชัดเจน ณ บริเวณนัน้
ขอ 27 ใหนายจางจัดใหมีเครือ่ งดับเพลิงแบบเคลือ่ นยายไดทีเ่ หมาะสมกับชนิด
ของเชือ้ เพลิง และตองมีขนาดบรรจุไมนอยกวาเครือ่ งละ 4 กิโลกรัม โดย
ใหมีอยางนอย 1 เครือ่ งในทุกจุดทีม่ งี านเชือ่ มโลหะ งานสีทม่ี สี วนผสมของ
สารตัวทําละลายทีไ่ วไฟหรือติดไฟ งานทีอ่ าจจะกอใหเกิดอัคคีภยั ได หรือ
บริเวณทีม่ ีการกักเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดในการติดตั้งเครือ่ งดับ
เพลิงทุกจุดจะตองใหสวนบนสุดของตัวเครือ่ งสูงจากระดับพื้นอาคาร
หรือสถานทีก่ อสรางไมเกิน 1.4 เมตร และอยูในทีซ่ ่งึ สามารถมองเห็น
และใชสอยไดโดยสะดวก และจัดใหมีการตรวจสอบเครือ่ งดับเพลิง
ใหอยูในสภาพใชงานไดอยางนอยหกเดือนตอครั้ง

ติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในพื้นทีก่ อสรางบริเวณที่อาจเกิดเพลิง
ไหมไดงายโดยเฉพาะในชวงการตกแตงอาคารซึ่งมีสารไวไฟ
และงานเชื่อมโลหะ
จัดใหมีการตรวจสอบเครือ่ งดับเพลิงใหอยูในสภาพใชงาน
ไดอยางนอย 6 เดือนตอครั้ง

ขอ 28 ใหนายจางจัดใหมีทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ รวมทัง้ ปายแสดงทางหนีไฟ จัดใหมีทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ รวมทั้งปายแสดงทางหนี
ทุกชัน้ ของอาคารซึง่ อยูในระหวางการกอสราง และตองดูแลไมใหมีกอง ไฟทุกชัน้ ของอาคาร ซึง่ อยูในระหวางการกอสราง และตอง
วัสดุ เครือ่ งจักร หรือสิง่ อืน่ ใดกีดขวางทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ ทัง้ นี้ ทาง ดูแลไมใหมีกองวัสดุ เครือ่ งจักร หรือสิง่ อื่นใดกีดขวางทาง
หนีไฟตองมีความกวางไมนอยกวา 1.10 เมตร และบันไดหนีไฟถาเปนบัน หนีไ ฟและบัน ไดหนีไ ฟ ทั้ง นี้ ทางหนีไ ฟต องมีค วาม
ไดชัว่ คราวจะตองมีความมัน่ คง แข็งแรง และปลอดภัยแกผูใช
กวางไมนอยกวา 1.10 เมตร และบันไดหนีไฟถาเปนบันได
ชั่วคราวจะตองมีความมัน่ คง แข็งแรง และปลอดภัยแกผูใช
ขอ 29 การกอสรางอาคารทีม่ คี วามสูงตัง้ แต 15 เมตร ขึน้ ไป หรือมีพน้ื ทีร่ วมกัน จัดใหมีระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมทีส่ ามารถไดยินโดย
ทุกชัน้ หรือชัน้ หนึง่ ชัน้ ใดในหลัง เดีย วกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ทัว่ ถึงกันทั้งอาคาร
ใหนายจางจัดใหมีระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมทีส่ ามารถไดยินโดยทัว่
ถึงกันทัง้ อาคาร
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สภาพแวดลอมปจจุบัน
การศึกษาสภาพแวดลอมปจจุบัน เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่คาดวา
อาจเกิดขึ้นจากการดํา เนินโครงการ บริษ ัทที่ปรึกษาฯ ไดทํา การศึกษาตามแนวทางที่เสนอแนะ โดยกองวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยแบงการศึกษาออก 4 ดาน
คือ ทรัพยากรดานกายภาพ ทรัพยากรดานชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณภาพชีวิต มีรายละเอียด
ในการศึกษา ดังนี้

3.1 ทรัพยากรดานกายภาพ (Physical Resources)
3.1.1 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิสัณฐาน (Geography and Topography)
กรุงเทพมหานครตั้งอยูในเขตภาคกลาง ลักษณะทั่วไปของกรุงเทพมหานครเปนที่ราบลุมแมนํ้าเจาพระยา
มีระดับความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 1.50 2.00 เมตร โดยมีความลาดเอียงของระดับ พื้นดินจาก
ทิศเหนือลาดเอียงสูอาวไทยทางทิศใต พื้นที่ในทางภูมิศาสตร เรียกวา บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแมนํ้า ซึ่งเกิดจาก
ตะกอนนํ้าพา (Alluvium) โดยเปนสวนหนึ่งของที่ราบลุมภาคกลางตอนลางของประเทศไทย อุดมสมบูรณเหมาะ
แกการทําเกษตรกรรม

ที่ตั้งโครงการตั้งอยูในเขตบางกะป มีพื้นที่ปกครองทั้งหมด 28.523 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 2 แขวง คือ
แขวงคลองจั่น และแขวงหัวหมาก มีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ

ติดตอกับ

เขตบึงกุม

ทิศใต

ติดตอกับ

เขตสวนหลวง และเขตประเวศ

ทิศตะวันออก ติดตอกับ

เขตสะพานสูง และเขตบึงกุม

ทิศตะวันตก ติดตอกับ

เขตวังทองหลาง เขตลาดพราว และเขตหัวหมาก

สภาพภูมิป ระเทศบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ พื้นที่โครงการมีระดับ ของพื้น ที่ตํ่ากวาถนนลาดพราวดานหนา
โครงการประมาณ 15 20 เซนติเมตร ปจจุบันมีการใชประโยชนที่ดินเปนพื้นที่วางรอการใชประโยชน และอาคาร
สํานักงานขายชั่วคราว สูง 1 ชั้น 1 อาคาร
พื้นที่โดยรอบโครงการมีการใชประโยชนเปนคอนโดมิเนียม แมนชั่น อพารทเมนท อาคารพาณิชย บานพัก
อาศัย หางสรรพสินคา รานคา และอาคารสํานักงาน
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3.1.2 ทรัพยากรดิน (Soil Resources)
กรุงเทพมหานครตั้งอยูบนที่ราบลุมแมนํ้าเจาพระยา ซึ่งมีความยาวประมาณ 300 กิโลเมตร กวางโดยเฉลี่ย
50 150 กิโลเมตร จากหลักฐานทางธรณีวิทยาเชื่อวา ลักษณะทางธรณีวิทยาของชั้นดินในเขตกรุงเทพมหานคร เปน
ที่ราบลุมแมนํ้า เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวจมตํ่าลงของเปลือกโลกในบริเวณนี้ เมื่อ 7 ลานปที่แลวมา ในระยะแรกนั้น
ชายฝงทะเลมีอาณาเขตลึกเขาไปจนถึงจังหวัดอุตรดิตถ ตอมาภายหลังอิทธิพลของนํ้าฝนไดพัดพาเอาตะกอนจาก
บริเ วณภูเ ขาภาคเหนือลงมาสะสมกัน เปนเวลานานทํา ใหเกิด แผนดิน งอกขยายลงไปทางใต และเกิดที่ราบใหญ
ดังปจจุบัน จากการสํารวจพบวา ดินชั้นลางของบริเวณกรุงเทพมหานครเปนพวกตะกอนหิน และตะกอนทรายที่ถูก
พัดพามาทับถมกันบริเวณปากแมนํ้าเจาพระยา เมื่อ 2 ลานปที่แลวมา ในสมัยนั้นปากแมนํ้าและชายฝงทะเลอยูเหนือ
เขตกรุงเทพมหานครขึ้นไป ตะกอนเหลานี้จะทับถมกันเปนชั้นๆ สลับกันระหวางชั้นของทราย หินกรวด ดินเหนียว
ปนทราย และทรายละเอียด ทั้งนี้ขึ้นกับวงจรของการผุกรอนและการกัดเซาะของหินบริเวณภูเขาตอนตนนํ้า

ลักษณะของดินในกรุงเทพมหานคร มีสวนประกอบของดินเปนดินเหนียวเปนสวนใหญ ซึ่งชั้นบนสุดนี้จะเปน
ดินออนหนาประมาณ 15 20 เมตร แบงไดเปน 2 สวนคือ
1) ดินชั้นบน หนาประมาณ 3 5 เมตร จากผิวดินลงไป เกิดจากการตกตะกอนของนํ้าทะเลในอาวไทย
ผสมกับตะกอนดินที่ถูกพัดพามาจากภาคเหนือของประเทศ
2) ดินชั้นลาง ลึกประมาณ 5 12 เมตร เกิดจากการตกตะกอนของนํ้าทะเลเปนสวนใหญ

ชนิด ของดิน กรุง เทพมหานคร พบวาเปนดิน เหนีย วดํา กรุง เทพ (Bangkok Clays) อยูบริเ วณที่ร าบ
ดินดอนสามเหลี่ยมลุมนํ้าแมนํ้าเจาพระยา แมกลอง บางปะกง และสาขาอื่นๆ ของแมนํ้าเจาพระยา ซึ่งดินประเภทนี้
เหมาะแกการปลูกขาวนาดํา เมื่อชุมชื้นจะเปนภาชนะรับนํ้าแชขัง เหมาะแกการปลูกตนออนขาวที่ตองการนํ้ามาก และ
ถายกทองรองก็จะใชทําสวนผัก ผลไมไดเปนอยางดี

3.1.3 สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา (Climate And Meteorology)
1) ขอมูลสถิติอุตุนิยมวิทยาโดยเฉลี่ยภายในคาบ 10 ป
สภาพภูม ิอ ากาศและอุต ุน ิย มวิท ยาของกรุง เทพมหานครและปริม ณฑล จัด อยูในประเภท Tropical
Savannah (Koppen, 1981) ซึ่งเปนลักษณะภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิสูงเกือบตลอดป มี 3 ฤดู คือ
ฤดูฝน

เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม ตุลาคม เปนระยะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดมา ทําใหเปน
ชวงที่มีฝนตกมากที่สุดในรอบป ฝนจะเริ่มตกในชวงแรกประมาณเดือนพฤษภาคม แลว
อาจทิ้งชวงไปบาง และฝนตกหนักในชวงเดือนสิงหาคม ตุลาคม โดยมีเดือนกันยายนเปน
เดือนที่มีความชื้นสัมพัทธ และปริมาณนํ้าฝนสูงสุด

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน กุมภาพันธ เปนระยะที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมา
ทําใหเปนชวงที่เย็นที่สุดในรอบป โดยเดือนมกราคมเปนเดือนที่มีอากาศเย็นที่สุด
ฤดูรอน

เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พฤษภาคม เปนระยะที่ลมจากทะเลจีนใตพัดมา ทําใหอากาศ
รอนอบอาว โดยเดือนเมษายนเปนเดือนที่มีอากาศรอนที่สุด
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จากขอมูล สถิติอ ุต ุน ิย มวิท ยาของสถานีต รวจอากาศกรุง เทพมหานครโดยเฉลี่ยรายปในคาบ 10 ป
ระหวาง พ.ศ. 2553 2562 ของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งอยูใกลพื้นที่โครงการมากที่สุด (ตารางที่ 3.1 1)
1. อุณหภูมิ (Temperature) มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 29.1 องศาเซลเซียส โดยเดือนเมษายนเปน
เดือ นที่ม ีค าอุณ หภูม ิส ูง สุด เฉลี่ย 36.1 องศาเซลเซีย ส และเดือ นมกราคมเปนเดือ นที่ม ีค า
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 23.7 องศาเซลเซียส
2. ความชื้น สัม พัท ธ (Relative Humidity) โดยเฉลี่ย 74.4 เปอรเซ็น ต โดยในเดือ นกัน ยายน
มีค วามชื้น สัม พัท ธสูง สุด เฉลี่ย 93 เปอรเซ็น ต และเดือ นมกราคมและเดือ นธัน วาคม
มีความชื้นสัมพัทธตํ่าสุดเฉลี่ย 51 เปอรเซ็นต
3. ลม (Wind) ความเร็วลมเฉลี่ยในรอบปคอนขางคงที่อยูระหวาง 0.9 1.9 นอต
4. ปริม าณนํ้าฝน (Rainfall) มีป ริมาณนํ้าฝนรวมเฉลี่ย ตลอดป 1,848.9 มิล ลิเ มตร โดยเดือ น
กันยายนเปนเดือนที่มีฝนตกมากที่สุด 361.6 มิลลิเมตร และเดือนกุมภาพันธเปนเดือนที่มีฝนตก
นอยที่สุด 23.3 มิลลิเมตร

2) ขอมูลลมโดยเฉลี่ยภายในคาบ 10 ป
จากขอมูล สถิต ิข อมูล ลมของสถานีต รวจวัด อากาศกรุง เทพมหานคร โดยเฉลี่ย รายปในคาบ 10 ป
ระหวาง พ.ศ.2553 2562 ของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งอยูใกลพื้นที่โครงการมากที่สุด (ภาพที่ 3.1 1) ซึ่งมีความเร็วลมอยู
ในชวงระหวาง 4 6 นอต โดยมีรายละเอียดในแตละเดือน ดังนี้
1. เดือนมกราคม สวนใหญเปนลมสงบ 63.48% และเปนลมที่พัดมาจากทิศตะวันออก 7.14% โดยมี
ความเร็วลมในชวงระหวาง 4 6 นอต
2. เดือ นกุม ภาพัน ธ สวนใหญเปนลมสงบ 49.87% และเปนลมที่พ ัดมาจากทิศใต 12.62% โดยมี
ความเร็วลมในชวงระหวาง 4 6 นอต
3. เดือนมีนาคม สวนใหญเปนลมสงบ 45.82% และเปนลมที่พัดมาจากทิศใต 15.69% โดยมีความเร็ว
ลมในชวงระหวาง 4 6 นอต
4. เดือ นเมษายน สวนใหญเปนลมสงบ 48.56% และเปนลมที่พ ัด มาจากทิศ ใต 13.65% โดยมี
ความเร็วลมในชวงระหวาง 4 6 นอต
5. เดือนพฤษภาคม สวนใหญเปนลมสงบ 52.88% และเปนลมที่พัด มาจากทิศใต 9.59% และทิศ
ตะวันตกเฉียงใตคอนไปทางใต 8.20% โดยมีความเร็วลมในชวงระหวาง 4 6 นอต
6. เดือนมิถุนายน สวนใหญเปนลมสงบ 56.80% และเปนลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใตคอนไป
ทางใต 7.55% และทิศใต 7.46% และ โดยมีความเร็วลมในชวงระหวาง 4 6 นอต
7. เดือ นกรกฎาคม สวนใหญเปนลมสงบ 59.39% และเปนลมที่พ ัด มาจากทิศ ตะวัน ตก 7.19%
ทิศตะวันตกเฉียงใตคอนไปทางใต 6.38% และทิศใต 5.89% โดยมีความเร็วลมในชวงระหวาง 4 6
นอต
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8. เดือนสิงหาคม สวนใหญเปนลมสงบ 60.34% และเปนลมที่พัดมาจากทิศตะวันตก 8.23% โดย
มีความเร็วลมในชวงระหวาง 4 6 นอต
9. เดือ นกัน ยายน สวนใหญเปนลมสงบ 62.32% และเปนลมที่พ ัด มาจากทิศ ตะวัน ตก 7.04%
โดยมีความเร็วลมในชวงระหวาง 4 6 นอต
10. เดือนตุลาคม สวนใหญเปนลมสงบ 66.81% และเปนลมที่พัดมาจากทิศตะวันออก 5.46% และทิศ
ตะวันออกคอนไปทางตะวันออก 4.93% โดยมีความเร็วลมในชวงระหวาง 4 6 นอต
11. เดือนพฤศจิกายน สวนใหญเปนลมสงบ 60.41% เปนลมที่พัดมาจากทิศตะวันออก 8.01% โดยมี
ความเร็วลมในชวงระหวาง 4 6 นอต
12. เดือนธัน วาคม สวนใหญเปนลมสงบ 58.43% เปนลมที่พ ัดมาจากทิศตะวัน ออก 9.28% โดยมี
ความเร็วลมในชวงระหวาง 4 6 นอต
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ตารางที่ 3.1 1 สถิติภูมิอากาศคาบ 10 ป (ป พ.ศ.2553 2562) ณ สถานีตรวจวัดอากาศกรุงเทพมหานคร
CLIMATOLOGICAL DATA FOR THE PERIOD 2010 2019

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Pressure (Hectopascal)

Temperature (Celsius)

Dew Point (celsius)
Relative Humidity (%)

Visibility (km.)

Cloud Amount (1 10)
Wind (knots)

Pan Evaporation (mm.)
Rainfall (mm.)

Sunshine Duration (hr.)
Phenomena (Days)

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

3-5

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Year

บทที่ 3

มกราคม

กุมภาพันธ

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2563

ภาพที่ 3.1 1 ผังลมของสถานีตรวจอากาศกรุงเทพมหานคร คาบ 10 ป (พ.ศ. 2553 2562)
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3) คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการในปจจุบัน
3.1) การกําหนดจุดตรวจวัด
โครงการไดเลือกกําหนดจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงในพืน้ ทีโ่ ครงการ จํานวน 1 จุด โดยเลือก
จุดตรวจวัดบริเวณนีเ้ พือ่ เปนการเปรียบเทียบคุณภาพอากาศกอนและหลังมีโครงการทีผ่ พัู กอาศัยขางเคียงไดรับและใกลกับถนน
ลาดพราว เพือ่ เปนตัวแทนของคุณภาพอากาศและเสียงในบรรยากาศ กรณีวกิ ฤติ (Worst case) กอนการกอสรางโครงการ
3.2) วิธีการตรวจวัด
โครงการไดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการ 3 วันตอเนื่อง โดยบริษัท
เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด ในวันที่ 30 มกราคม 2 กุมภาพันธ 2563 โดยตรวจวัดดัชนีที่มีความสัมพันธกับ
กิจกรรมของโครงการ และ Emission Standard ของมลภาวะที่เกิดจากรถยนต ไดแก TSP , PM 10, SO2, CO, THC
และ NO2 โดยมีวิธีการเก็บตัวอยาง วิธีวิเคราะห และมาตรฐานวิธีวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม (ภาพที่ 3.1 2 ตาราง
ที่ 3.1 2 และภาคผนวกที่ 4) มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางที่ 3.1 2 วิธีการเก็บตัวอยาง วิธีวิเคราะห และมาตรฐานวิธีวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม
ขอบเขตการตรวจวัด
วิธีการเก็บตัวอยาง
รายการตรวจวัด

วิธีวิเคราะห

มาตรฐานวิธีวิเคราะห

Gravimetric

US.EPA 802

Gravimetric

US.EPA 076

จํานวน
High Volume

Total Suspended
Particulate (TSP)

1

PM 10

1

Air Sampler
High Volume
PM 10 Air Sampler

Carbon monoxide

1

Gas Bag

Non Dispersive Infrared Detection

US.EPA 088

Total Hydrocarbons

1

Gas Bag

Flame Ionization Method

US.EPA RFNA 1194 099

Nitrogen Dioxides (NO2)

1

NO2 Analyzer

Chemiluminescence Method

ISO

Sulfur Dioxides (SO2)

1

MIDGET IMPINGER

Pararosaniline

ASTM D2914 78

3.3) ผลการตรวจวัด
ผลการตรวจวัด คุณ ภาพอากาศในบรรยากาศ บริเ วณพื้น ที่โ ครงการ ในระหวางวัน ที่
30 มกราคม 2 กุมภาพันธ 2563 แสดงในตารางที่ 3.1 3 และรายงานการวิเคราะหในภาคผนวกที่ 4
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ตารางที่ 3.1 3 ผลการตรวจวัด คุณ ภาพอากาศในบรรยากาศ บริเ วณพื้น ที่โ ครงการ ในระหวางวัน ที่
30 มกราคม 2 กุมภาพันธ 2563
TSP

PM 10

SO2

CO

THC

NO2

(mg/m3)

(mg/m3)

(ppm)

(mg/m3)

(ppm)

(ppm)

30 31 ม.ค. 63

0.094

0.051

< 0.001

0.82

3.45

0.0204

31 ม.ค. 1 ก.พ. 63

0.071

0.039

< 0.001

0.70

3.37

0.0230

1 ก.พ. 2 ก.พ. 63

0.090

0.049

< 0.001

0.80

3.40

0.0217

≯0.33[2]

≯0.12[2]

≯0.12[3]

34.2[1]

≯ 0.17[2]

(24 ชม.)

(24 ชม.)

(24 ชม.)

(1 ชม.)

(1 ชม.)

วันที่ตรวจวัด

คามาตรฐาน
มาตรฐาน : [1]

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 10 พ.ศ.2538

[2]

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547

[3]

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552

3.1.4 เสียง และแรงสั่นสะเทือน (Noise and Vibration)
1) ระดับความดังของเสียงโดยทั่วไป
โดยทั่วไปเสียงแบงออกเปน 2 ประเภท คือ เสียงสบอารมณ (Sound) หมายถึงเสียงที่ฟงแลวสบายใจ
สามารถปฏิบัติงานไดดี และเสียงอึกทึก (Noise) หมายถึง เสียงที่คนไมตองการ เนื่องจาก ไมมีความไพเราะนุมนวล
กระดางหู ซึ่งเสียงอึกทึกจะมีลักษณะดังนี้ คือ เสียงทุมที่เกิดขึ้นเปนเวลานานๆ เชน เสียงเครื่องยนต เสียงแหลมเกิดขึ้น
เปนเวลานาน เสียงที่เกิดจากการกระแทกในชวงเวลาสั้นๆ เชน เสียงคอน เสียงที่เกิดจากการกระแทกที่ดังมากเปน
จังหวะหรือเปนครั้งคราว เชน เสียงเครื่องเจาะคอนกรีต และเสียงที่เกิดดังขึ้นเปนพักๆ เชน เสียงการจราจร
สําหรับบริเวณพื้นที่โครงการ มลภาวะทางเสียงที่จะเกิดขึ้นคาดวาจะเกิดจากระบบการจราจรขนสงและ
การสัญจร ไดแก การคมนาคมทางบกบริเวณถนนลาดพราว ซึ่งระดับเสียงที่เกิดขึ้นภายในชุมชนทั่วไปจะอยูที่ระดับ
70 80 dB(A) นอกจากนี้ระดับเสียงทั่วๆไปตามแหลง หรือสถานที่ที่มีกิจกรรมตางกัน ก็จะมีระดับเสียงที่ตางกันออก
ไป ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3.1 4
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ตารางที่ 3.1 4 ระดับความดังของเสียงโดยทั่วไปจําแนกตามแหลงหรือสถานที่ที่มีเสียงดัง
แหลงกําเนิดสภาพแวดลอมของเสียง

ระดับความดัง
การวิเคราะหลักษณะของเสียง
ของเสียง (dBA)

ภายนอกอาคาร

ภายในอาคาร

140

เสียงดังเกินขีดการรับฟง (ทําใหปวดหู)
(Deafening)

อยูใกลเครื่องยนต Jet

130

เริ่มกอใหเกิดความระคายเคือง หู
(Threshold of pain)

เสียงเครื่องบินบินขึ้นที่ระดับ ความสูง 500 ฟุต

120

เริ่มรูสึกหรือสะเทือนแกวหู

เสียงเครื่องบินที่ระดับความสูง 1000 ฟุต

วงดนตรีร็อก

110

(Threshold of feeling)

เสียงคอนเสิรตเพลงร็อก หรือ เสียงตะโกนขางหู

เสียงภายในหองโดยสารเครื่องบิน

เสียงแตรรถยนต, รถจักรยานยนตที่ระยะ 25
เสียงผูชมในสนามกีฬา
ฟุต

100
เสียงดังมาก (Very loud)
90

เสียงถนนที่มีการจราจรคับคั่ง

เสีย งวงดนตรีSymphonyหรือ โรงงาน
อุตสาหกรรม

80

เสียงดังพอรับได (moderately loud)

เสียงรถบรรทุกวิ่งดวยความเร็ว 40ไมลตอ
ชั่วโมง

เสีย งภายในรถที่ว ิ่ง ดวยความเร็ว สูง ,
เครื่องลางจาน

70

เสียงดัง (Loud)

เสียงถนนที่มีรถวิ่ง

เครื่อ งพิม พดีด ไฟฟา,คนถกเถีย งหรือ
ทะเลาะกัน

60

เสียงทั่วไปหรือเสียงสนทนา ธรรมดา

เสียง Condenser Air ที่ระยะ 15ฟุต, เสียง
สํานักงานทั่วไป

สํานักงานทั่วไป

เสียงผูคนสนทนาหรือ เสียงพูดคอยๆ

โถงเปดโลงขนาดใหญ

40

เสียงนกรอง, เสียงสํานักงานที่คอนขางเงียบ
สงบ

สํานักงานสวนตัว

30

เสียงพูดเบาๆ

หองนอน, บานที่ไมมีวิทยุ

หองที่คอนขางเงียบ, เสียงใบไมตกหรือเสียง
กระซิบ

หองเก็บเสียงหรือโรงภาพยนตรที่ไมมีคน
หองอัดเสียง

50
เงียบ (Quiet)

เสียงคอนขางเงียบ (Very Quiet)
20
10

เริ่มไดยินเสียง (Just audible)

เสียงหายใจ, คืนเงียบในชนบท

0

เริ่มตนการไดยิน (Threshold of hearing)

เสียงดังที่มนุษยเริ่มไดยิน

ที่มา : สมศักดิ์,2549

2) ระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ
กํา หนดจุด ตรวจวัด เสีย งบริเ วณพื้น ที่โ ครงการใกลกับ ถนนลาดพราว เพื่อ ใหไดคาตรวจวัด ในกรณี
worst case เปนคาระดับเสียงปจจุบัน
ดํา เนิน การตรวจวัด ระดับ เสีย งโดยใชมาตรระดับ เสีย งชนิด Integrated Sound Level Recording
กําหนดระดับการตรวจวัดที่ Weight A Time และ Constant Slow ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับ
เสียงเฉลี่ยกลางวัน กลางคืน (Ldn) โดยตรวจวัดคาระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงเปอรเซ็นตไทลที่ 90 (L90)
ในชวงของการตรวจวัดควบคูกันไปดวย การติดตั้งไมโครโฟนของเครื่องวัดระดับเสียง ตั้งอยูบนขาตั้ง 3 ขา เพื่อชวย
ลดปญหาเสียงสะทอนจากรางกายผูวัด และสูงจากพื้นประมาณ 1.2 เมตร โดยในรัศมี 3.5 เมตร ตามแนวราบรอบ
ไมโครโฟนตองไมมีกําแพงสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติในการสะทอนเสียงกีดขวางอยู และตองใสอุป กรณกํา บังลม เพื่อ
ลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นตอการตรวจวัด ซึ่งเกิดจากผลกระทบจากลมพัดแรง
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ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ
ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ บริเวณพื้นที่โครงการ โดยตรวจวัด 24 ชั่วโมงตอเนื่อง ระหวางวันที่
30 มกราคม 2 กุมภาพันธ 2563 โดยบริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด ซึ่งผลการตรวจวัดระดับเสียง
บริเ วณพื้น ที่โ ครงการ มีค า Leq 24 hr และ Lmax ไมเกิน คามาตรฐานระดับ เสีย งโดยทั่ว ไป ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 แตอยางใด มีรายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงในตารางที่
3.1 5 และรายงานผลการตรวจวัดในภาคผนวกที่ 4

ตารางที่ 3.1 5 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ ในวันที่ 30 มกราคม 2 กุมภาพันธ 2563
Leq 1 hr

Leq 24 hr

Lmax

Ldn

L90

[dB(A)]

[dB(A)]

[dB(A)]

[dB(A)]

[dB(A)]

30 31 ม.ค. 63

61.8 68.8

66.2

96.6

71.3

55.4 62.8

31 ม.ค. 1 ก.พ. 63

61.4 68.7

65.6

91.5

70.5

56.0 61.6

1 ก.พ. 2 ก.พ. 63

61.3 66.6

64.7

92.7

69.9

55.1 61.8

≯70.0

≯115.0

วันที่ตรวจวัด

คามาตรฐาน [dB(A)]

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ บริเวณพื้นที่โครงการเปนเวลา 24 ชั่วโมงตอเนื่องกัน 3 วัน
พบวา Leq 1 hr มีค าอยูในชวง 61.3 68.8 dB(A) Leq 24 hr มีค าเทากับ 66.2 dB(A) Lmax มีค าเทากับ 96.6
dB(A) Ldn มีคา 71.3 dB(A) และคา L90 มีคาอยูในชวง 55.1 62.8 dB(A) เมื่อนําผลการตรวจวัดที่ไดมาเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 ที่กําหนดให
ระดับ เสีย ง Leq 24 hr มีค าไมเกิน 70.0 dB(A) และระดับเสีย ง Lmax มีค าไมเกิน 115.0 dB(A) พบวา ผลการ
ตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนด สํา หรับ Leq 1 hr, Ldn
และ L90 มาตรฐานดังกลาวไมไดกําหนดคาไวเพื่อการควบคุม

3.1.5 ธรณีวิทยาและการเกิดแผนดินไหว (Earthquake)
แผนดินไหวเกิด จากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ การกระทํา ของมนุษ ย เชน การระเบิด ทํา เหมือ ง และ
เครื่องจักรกล เปนตน และเกิดจากธรรมชาติ ไดแก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกโดยฉับพลัน ตามแนวของแผนเปลือก
โลก แผนดินถลม เปนตน
แหลงที่กําเนิดแผนดินไหวของประเทศไทย นาจะตกอยูในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งเปนเขตตอ
เนื่องมาจากเขตแหลงกําเนิดแผนดินไหวแนวตะนาวศรี (เขต F) และเขตภาคเหนือของประเทศไทย (เขต G) ซึ่งการ
เกิดแผนดินไหวและผลกระทบตอประเทศไทย ศึกษาไดจากสถิติและขอมูลตางๆ ไดแก จํานวนครั้งที่เกิด ขนาด ความ
รุนแรงที่รูสึกได และประเภทที่เกิดตามระดับความลึก
สภาพดินของกรุงเทพมหานครมีลักษณะเปนดินออนซึ่งสามารถขยายการสั่นสะเทือนไดดี ประกอบกับอยูใกล
กับจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีรอยเลื่อนของแผนดิน มีศักยภาพการเกิดแผนดินไหวขนาด 7.0 7.5 ริกเตอร ซึ่งเปนรอย
เลื่อนสะแกง และรอยเลื่อนแถบจังหวัดกาญจนบุรี แรงสั่นสะเทือนจะถึงกรุงเทพมหานครและคลื่นที่สงมาจะขยาย
ความแรงมากขึ้นเปน 3 เทา
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สําหรับรอยเลื่อนแถบจังหวัดกาญจนบุรี คือ รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อนนี้อยูทางดานทิศตะวันตกของรอย
เลื่อนเมย อุทัยธานี โดยมีทิศทางเกือบขนานกับแนวของรอยเลื่อนอยูในรองนํ้าแมกลองและแควใหญตลอดขึ้นไปจนถึง
เขตแดนพมา รวมความยาวทั้งหมดกวา 500 กิโลเมตร ในชวงเวลา 10 ป ที่ผานมามีรายงานแผนดินไหวขนาดเล็ก
หลายครั้ง
สวนรอยเลื่อนดานเจดียสามองคนั้น จะอยูในลํานํ้าแควนอยตลอดสายจนถึงรอยเลื่อนสะแกงในประเทศพมา
ความยาวของรอยเลื่อนนี้อยูในประเทศไทยกวา 250 กิโลเมตรมีรายงานวามีแผนดินไหวจากรอยเลื่อนนี้หลายพันครั้ง
จากการสํารวจของกรมทรัพยากรธรณีเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 พบวา กรุงเทพมหานครอยูในแนวเขต
ที่มีความรุน แรงของการเกิดแผนดิน ไหว ที่ระดับ 5 (สีเหลือง) เปนระดับที่คอนขางแรง คนที่นอนหลับ ตกใจตื่นได
(ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี เดือนพฤษภาคม 2558, 2562) ดังแสดงภาพที่ 3.1 3
สําหรับการเกิดแผนดินไหวนั้น กรมทรัพยากรธรณีไดศึกษาและรวบรวมขอมูลดานการสํารวจรอยเลื่อนมีพลัง
พบวา ประเทศไทยมีแนวรอยเลื่อนใหญๆ อยูหลายแนวดวยกัน ซึ่งสามารถจัดกลุมรอยเลื่อนที่สําคัญได 3 แนวตาม
ทิศทางการวางตัวและการเคลื่อนที่ คือ กลุมรอยเลื่อนที่วางตัวในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันตกเฉียงใต กลุม
รอยเลื่อนที่วางตัวในทิศ ตะวัน ตกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต และกลุมรอยเลื่อนที่วางตัว อยูในทิศ เหนือ ใต ที่
ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศไทย จํานวน 22 จังหวัด
โดยในเขตภาคเหนือเปนเขตที่มีการพบรอยเลื่อนมีพลังอยูมากทีส่ ุดของประเทศไทย มีจํานวน 9 รอยเลื่อน คือ
รอยเลื่อนแมจัน, รอยเลื่อนแมอิง, รอยเลื่อนแมฮองสอน, รอยเลื่อนแมทา, รอยเลื่อนพะเยา, รอยเลื่อนปว, รอยเลื่อนเมย,
รอยเลื่อนเถิน และรอยเลื่อนอุตรดิตถ สวนทางภาคตะวันตกของประเทศ พบรอยเลื่อนมีพลัง 2 รอยเลื่อน คือ รอยเลื่อน
ศรีสวัสดิ์และรอยเลื่อนเจดียสามองค และทางภาคใต พบรอยเลื่อนมีพลัง 2 รอยเลื่อน คือ รอยเลื่อนระนองและรอยเลื่อน
คลองมะรุย โดยในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนพื้นที่ทไี่ มมีรอยเลื่อนมีพลังพาดผาน
(ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี เดือนพฤษภาคม 2558, 2562)
ตามกฎกระทรวง กําหนดการรับนํ้าหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารใน
การตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. 2550 ไดจัดใหกรุงเทพมหานครอยูในบริเวณที่ 1 คือ พื้นที่หรือ
บริเวณที่เปนดินออนมากที่อาจไดรับผลกระทบจากแผนดินไหวระยะไกล

3.1.6 ทรัพยากรนํ้า (Water Resources)
1) แหลงนํ้าผิวดิน (Surface Water Resources)
กรุงเทพมหานคร อุดมไปดวยนํ้าผิวดิน ไดแก นํ้าในลุมนํ้าเจาพระยา ลุมนํ้าตางๆ ตลอดจนลําคลองที่แยก
สาขาไปจากแมนํ้าเจาพระยาจํานวนมาก ในพื้นที่เขตบางกะป มีคลองตางๆที่ใชสําหรับการคมนาคม และการระบาย
นํ้า โดยเปนคลองสายหลัก จํานวน 2 คลอง ไดแก คลองแสนแสบ และคลองลาดพราว
เขตบางกะปมีคลองทั้งหมด 22 คลอง และมีลํารางจํานวน 15 แหง ซึ่งมีคลองและลํารางที่อยูในความ
รับผิดชอบของสํานักการระบายนํ้า มี 15 แหง ไดแก คลองแสนแสบ คลองบานมา 2 (ศาลเจา) คลองจั่น คลองกะจะ
คลองทรงเทียม คลองตาหนัง คลองยายเผื่อน คลองลําพังพวย คลองจิก (ระหวางซอยรามคําแหง 28 30) คลองจิก
(ขางสน.หัวหมาก) คลองจิกกานดา (ระหวางซอยรามคําแหง 63 65) คลองโตะยอ คลองวัดกลาง และลํารางเลียบซอย
ลาดพราว สวนคลองและลํา ราง ที่อยูในหนาที่ของสํา นักงานเขตบางกะป 22 แหง ไดแก คลองสะพานสูง คลอง
หัวหมาก คลองจิต (ระหวางซอยรามคําแหง 44 46) คลองลําสาลี คลองฉัตรโฉม คลองวัดบึงทองหลาง คลองเกรียง
ลํารางซอยรื่นรมย ลํารางซอยรามคําแหง 7 ลํารางซอยรามคําแหง 43 ลํารางซอยรามคําแหง 52 ลํารางขางหมูบานสิน
ธร ลํารางหลังโรงเรียนบานบางกะป ลํารางแยกคลองตาหนัง ลํารางระหวางซอยลาดพราว 109 111 ลํารางเชื่อม
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คลองบานมา 1 2 ลํารางแยกคลองบานมา 1 ลํารางสุเหราหัวหมากนอย ลํารางแยกคลองจั่น ลํารางแยกคลองพังพวย
ลํารางแยกคลองพังพวย 2 คลองวัดศรีบุญเรือง
จากการสํารวจบริเวณพื้นที่โครงการ พบวามีแหลงนํ้าผิวดิน 4 แหง (ภาพที่ 3.1 4) ไดแก
1) คลองยายเผื่อน อยูหางจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 150 เมตร ทางดานทิศตะวันออก กวางประมาณ
4 8 เมตร ยาว 2.0 กิโลเมตร ระดับขุดลอก 2.00 รทก. อยูในความดูแลของสํานักการระบายนํ้า เปนคลองดาด
คอนกรีตขนาดเล็ก มีทางเดินริมคลองทั้ง 2 ฝง เชื่อมตอกับคลองตาหนัง และคลองแสนแสบ กระแสนํ้าในคลองเกือบ
หยุดนิ่ง มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต นํ้ามีความขุน มีตะกอนทองนํ้าเปนดิน
เลน สีดําเขม มีกลิ่นเหม็นรุนแรง มีการใชประโยชนหลักเพื่อเปนแหลงรองรับนํ้าทิ้งที่ระบายจากกิจกรรมตางๆของ
ชุมชนบริเวณใกลเคียง โดยบริเวณจุดเชื่อมตอคลองยายเผื่อนกับคลองแสนแสบ มีบอสูบนํ้าคลองยายเผื่อน ขนาด 4.0
ลูกบาศกเมตร/วินาที
2) คลองตาหนัง อยูหางจากพื้น ที่โ ครงการประมาณ 655 เมตร ทางทิศ ตะวัน ออก เชื่อ มตอกับ
คลองลําเจียกถึงคลองแสนแสบ มีความกวาง 5 8 เมตร ความยาวประมาณ 6.5 กิโลเมตร อยูในความดูแลของสํานัก
ระบายนํ้า ซึ่งปจจุบันมีการใชประโยชนเพื่อเปนแหลงรองรับนํ้าทิ้งจากกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนเปนหลัก
3) คลองแสนแสบ อยูหางจากพื้นที่โครงกการประมาณ 675 เมตร ทางทิศใต เปนคลองขุดที่มีความยาว
มากที่สุดในประเทศไทย มีความยาวประมาณ 90 กิโลเมตร ความกวางของคลองประมาณ 20 30 เมตร เปนคลองที่
เชื่อมตอกับคลองมหานาคบริเวณตลาดโบเบ ไปทางทิศตะวันออก ไหลลงแมนํ้าบางประกงที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
เนื่องจากคลองแสนแสบเปนคลองหลัก ในการคมนาคมระหวางลุมนํ้าเจาพระยาและลุมนํ้าบางปะกง จึงมีการขุดคลอง
ซอยขึ้นเปนจํานวนมากถึงประมาณ 101 คลอง โดยมีคลองซอยฝงซาย (คลองทางฝงทิศเหนือ) เชน คลองเจาคุณสิงห
คลองจั่น คลองกุม คลองบางชัน และคลองสิบสี่ และคลองซอยฝงซาย เชน คลองตัน คลองหัวหมาก คลองสี่ (มีนบุรี)
คลองนครเนื่องเขต และคลองพระองคเจาไชยานุชิต เปนตน ปจจุบันคลองแสบแสบยังคงมีการใชประโยชนหลักเพื่อ
การระบายนํ้าและการคมนาคม โดยเปนเสนทางเรือโดยสารคลองแสนแสบที่เปนที่นิยมเพราะมีความสะดวกรวดเร็ว
4) คลองจั่น อยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 845 เมตร ทางดานทิศตะวันตก มีความกวางประมาณ
7 16 เมตร ความยาว 6.6 กิโลเมตร เชื่อมตอจากคลองแสนแสบถึงคลองเสือใหญ อยูในความดูแลของสํานักระบายนํ้า
ซึ่งปจจุบันมีการใชประโยชนเพื่อเปนแหลงรองรับนํ้าทิ้งจากกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนเปนหลัก
อยางไรก็ตาม นํ้าที่เกิดจากการใชของผูพักอาศัยภายในโครงการนั้น จะผานระบบบํา บัดนํ้าเสียรวม
เพื่อ บํา บัด นํ้าเสีย จากโครงการใหไดตามเกณฑมาตรฐานฯ กอนจากนั้น จึงระบายออกสูทอระบายนํ้าสาธารณะ
บนถนนลาดพราว มีขนาด 1.2 เมตร และมีทิศทางการระบายนํ้าไปยังคลองยายเผื่อน ซึ่งอยูหางจากพื้นที่โครงการ
ประมาณ 150 เมตร ทางดานทิศตะวันออก
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2) แหลงนํ้าใตดิน (Ground Water Resources)
นํ้าใตดินในเขตกรุงเทพมหานครและบริเวณใกลเคียง เปนสวนหนึ่งของแองนํ้าเจาพระยาตอนลาง ซึ่ง
เปนที่ราบลุมภาคกลาง นํ้าใตดิน กรุงเทพฯ เกิดอยูในชั้น กรวดทราย ซึ่งเรียงตัวกัน เปนชั้นๆ แยกออกจากกัน ดวย
ชั้นดินเหนียว ชั้นกรวดทรายที่ใหนํ้าจืดจะอยูลึกลงไปในผิวดินไมตํ่ากวา 150 เมตร ผลการสํารวจทางธรณีวิทยา ของ
กรมทรัพยากรธรณี พบวา ชั้นนํ้าใตดินในบริเวณกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกลเคียง ระยะตั้งแตผิวดินลงไปลึก 650
เมตร จะมีชั้นนํ้าบาดาลออกเปน 8 ชั้น คือ ชั้นนํ้ากรุงเทพ พระประแดง นครหลวง นนทบุรี บาดาลสามโครก บาดาล
พญาไท บาดาลนนทบุรี และปากนํ้า
สําหรับพื้นที่โครงการ ตั้งอยูเขตบางกะป อยูในพื้นที่เขตวิกฤตนํ้าบาดาลอันดับ 2 หมายถึง บริเวณที่มีการ
ทรุดตัวของพื้นดินนอยกวา 1 เซนติเมตรตอป และระดับนํ้าบาดาลลดลงระหวาง 2 เมตรตอป เปนทองที่ที่มีนํ้าประปา
ใช และไมอนุญาตใหขุดเจาะนํ้าบาดาล ปจจุบันพื้นที่โครงการและบริเวณใกลเคียงไดขอใชบริการนํ้าประปาจากการ
ประปานครหลวง สาขาลาดพราว ดังแสดงในเอกสารราชการยืนยันการใหบริการนํ้าประปากับโครงการที่ มท 5440
2 4.2/25285 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 (ภาคผนวกที่ 1) จึงมิไดทําการขุดเจาะนํ้าบาดาลใชแตอยางใด

3.2 ทรัพยากรดานชีวภาพ (Biological Resources)
3.2.1 ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตบนบก
พื้นที่โครงการมีระดับของพื้นที่ตํ่ากวาถนนลาดพราวดานหนาโครงการประมาณ 15 20 เซนติเมตร ปจจุบันมี
การใชประโยชนที่ด ิน เปนพื้น ที่ว างรอการใชประโยชน และอาคารสํา นัก งานขายชั่ว คราว สูง 1 ชั้น 1 อาคาร
สําหรับพื้นที่โดยรอบโครงการมีการใชประโยชนเปนคอนโดมิเนียม แมนชั่น อพารทเมนท อาคารพาณิชย บานพัก
อาศัย หางสรรพสินคา รานคา และอาคารสํานักงาน (สํารวจ ณ เดือนเมษายน 2563)
สําหรับพืชพรรณที่พบในบริเวณใกลเคียงสวนใหญเปนไมประดับทั่วไปซึ่งเจาของที่ดิน เจาของบานและอาคาร
ปลูก และดูแ ลเองในบริเ วณพื้น ที่ส วนตัว และไมยืน ตนและไมพุมที่ป ลูก บริเ วณทางเทาสาธารณะที่ด ูแ ลโดย
กรุงเทพมหานคร สําหรับสัตวที่พบเห็นบริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกลเคียงโดยรอบ ไดแก สัตวเลี้ยงตามบาน
จึงคาดวาไมมีผลกระทบตอทรัพยากรชีวภาพบนบกทั้งปาไมและสัตวปาอยางมีนัยสําคัญแตอยางใด

3.2.2 ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในนํ้า
บริเวณพืน้ ที่โครงการไมพบแหลงนํ้าผิวดิน สําหรับบริเวณใกลเคียงในระยะ 1,000 เมตร พบวามีแหลงนํ้าผิวดิน
4 แหง ไดแก คลองยายเผื่อน คลองตาหนัง คลองแสนแสบ และคลองจั่น ซึ่งมีการใชประโยชนเพื่อการระบายนํ้าและ
การคมนาคม และไมพบวามีสัตวนํ้าที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจแตอยางใด
การสํา รวจทรัพยากรชีว ภาพทางนํ้า โครงการ ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 ทํา การศึก ษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Diversity Index) ของแพลงกตอนพืช (Phytoplankton) แพลงกตอนสัตว (Zooplankton) และสัตว
หนาดิน (Benthos) ในคลองยายเผื่อน บริเวณทิศตะวันออกเฉีย งใต ระยะประมาณ 150 เมตรจากพื้นที่ก อสราง
โครงการ วิธ ีเ ก็บ และวิเ คราะหตัว อยางอางอิง ตามวิธ ีม าตรฐาน“Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater”, 2nd Edition, 2012 ของ APHA AWWA and WEF โดยทํา การเก็บ ตัว อยางในวัน ที่
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (รายงานการสํารวจทรัพยากรชีวภาพทางนํ้า ในภาคผนวกที่ 3)
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1. เกณฑการประเมินคุณภาพชีวภาพทางนํ้า
ตารางที่ 3.2 1 เกณฑคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพที่บงชี้สภาพการปนเปอนในแหลงนํ้า
คาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ
0 – 1.0
1.1 – 2.0
2.1 – 3.0
3.1 – 4.0
ที่มา : Whitton (1975)

ระดับคุณภาพนํ้า
นํ้าปนเปอนมลสารรุนแรง (Heavy pollution)
นํ้าปนเปอนมลสารปานกลาง (Moderate pollution)
นํ้าปนเปอนมลสารเล็กนอย (Light pollution)
นํ้าปนเปอนมลสารนอยมาก (Slight pollution)

ตารางที่ 3.2 2 เกณฑคาดัชนีความมากชนิดพันธุ
คาดัชนีความมากชนิดพันธุ
d<1.0
1.0<d<3.0
d>3.0
หมายเหตุ : d = คาความมากชนิดพันธุ
ที่มา : Wilhm and Dorris (1968)

ระดับคุณภาพนํ้า
ตํ่า
ปานกลาง
ดีมาก

2. ผลการประเมินคุณภาพชีวภาพทางนํ้า
จากขอมูลการวิเคราะหองคประกอบสิ่งมีชีวิตในนํ้า ไดแก แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว และสัตวหนาดิน
ในคลองยายเผื่อน ที่ทําการสํารวจและเก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เมื่อนํามาคํานวณคาความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Diversity Index) โดยวิธี Shannon Weiner Index (Whitton, 1975) และดัชนีความมาก
ชนิดพันธุ (Species Richness index) ตามวิธีของ Clarke and Warwick (1994) สามารถประเมินคุณภาพชีวภาพ
ทางนํ้าปจจุบันในคลองยายเผื่อนไดดังนี้
1) แพลงกตอน
ผลการวิเคราะหและคํานวณคาความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตวใน
คลองยายเผื่อน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.1) แพลงกตอนพืช
พบแพลงกตอนพืช 2 ดิวิชั่น (Divisions) 4 คลาส (Classes) 12 วงศ 15 ชนิด มีปริมาณแพลงกตอน
พืช รวม 745,640 เซลลตอลูก บาศกเมตร ประกอบดวย 1) ดิว ิช ั่น Cyanophyta คลาส Cyanophyceae (Blue
green algae; Cyanobacteria) วงศ Chroococcaceae และ Oscillatoriaceae ชนิดแพลงกตอนพืชที่พบ 3 ชนิด
และ 2) ดิว ิช ั่น Chlorophyta จํา นวน 3 คลาส ไดแก คลาส Chlorophyceae (Green algae) 4 วงศ ไดแก
Oocystaceae, Scenedesmaceac, Coelastraceae, และ Desmidiaceae ชนิดแพลงกตอนพืชที่พบ 5 ชนิด คลาส
Euglenophyceae (Euglenoids) ว ง ศ Eugrenaceae ช น ิด แ พ ล ง ก ต อ น พ ืช ท ี่พ บ 2 ช น ิด แ ล ะ ค ล า ส
Bacillariophyceae (Diatoms) จํา นวน 5 วงศ ไดแก Thalassiosiraceae, Fragilariaceae, Achnanthaceae,
Naviculaceae1 และ Surirellaceae ชนิดแพลงกตอนพืชที่พบ 5 ชนิด โดยชนิดพัน ธุแพลงกตอนพืช ที่พบมาก 3
ลํา ดับ แรก คือ
มีป ริม าณ 84,760 เซลลตอลูก บาศกเมตร รองลงมาคือ
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มีปริมาณ 74,460 เซลลตอลูกบาศกเมตร และ
มีปริมาณ 66,720 เซลลตอลูกบาศกเมตร โดยคํานวณคาดัชนีคาความมากชนิด เทากับ
1.04 บงชี้วาคุณภาพนํ้าอยูในระดับปานกลาง และคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ เทากับ 2.64 บงชี้วามีการปน
เปอนมลสารเล็กนอย
1.2) แพลงกตอนสัตว
พบแพลงกตอนสัต ว จํา นวน 3 ไฟลัม 4 คลาส 10 วงศ 10 ชนิด มีป ริมาณแพลงกตอนสัต วรวม
340,860 ตัวตอลูกบาศกเมตร ประกอบดวย 1) ไฟลัม Protozoa (Protozoans) จํานวน 2 คลาส ไดแก Sarcodina
วงศ Difﬂugiidae และ Actinophryidae ชนิดแพลงกตอนสัตวที่พบ 2 ชนิด และ คลาส Ciliata วงศ Colepidae,
Didiniidae แ ล ะ Acinetidae ช น ิด แ พ ล ง ก ต อ น ส ัต ว ท ี่พ บ 3 ช น ิด 2) ไ ฟ ล ัม Rotifera (Rotifers) ค ล า ส
Monogononta วงศ Brachionidae, Lecannidae, Synchaetidae และ Testudinellidae ชนิดแพลงกตอนสัตวที่
พบ 4 ชนิด และ 3) ไฟลัม Arthropoda (Arthropods) คลาส Crustacea (Crustaceans) วงศ Bosminidae ชนิด
แพลงกตอนสัต วที่พ บ 1 ชนิด โดยชนิด พัน ธุแพลงกตอนสัต วที่พ บมาก 3 ชนิด แรก คือ
มีปริมาณ 55,130 ตัวตอลูกบาศกเมตร รองลงมาคือ
มีปริมาณ 54,610 ตัวตอลูกบาศก
เมตร และ
มีปริมาณ 47,170 ตัวตอลูกบาศกเมตร โดยคํานวณคาดัชนีความมากชนิด
เทากับ 0.71 บงชี้วาคุณภาพนํ้าอยูในระดับตํ่า และคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ เทากับ 2.2 บงชี้วามีการปน
เปอนมลสารเล็กนอย
ผลการวิเ คราะหชนิด และปริม าณของแพลงกตอนพืช และแพลงกตอนสัต ว ในคลองยายเผื่อ น
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 สามารถคํานวณคาดัชนีความมากชนิดของแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว
เทากับ 1.04 และ 0.71 ตามลํา ดับ และคํา นวณดัช นีค าความหลากหลายทางชีว ภาพของแพลงกตอนพืช และ
แพลงกตอนสัตวที่คํานวณไดเทากับ 2.64 และ 2.2 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับคาดัชนีความหลากหลาย
ตามเกณฑพิจ ารณาของ Wilhm and Dorris (ค.ศ. 1968) และเกณฑดัช นีค วามหลากหลายทางชีว ภาพที่บ งชี้
สภาพการปนเปอนในแหลงนํ้าของ Whitton (1975) พบวา คุณภาพนํ้าในคลองยายเผื่อนบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต
ของพื้นที่กอสรางโครงการมีคุณภาพตํ่า มีการปนเปอนมลสารในระดับปานกลาง
2) สัตวหนาดิน
ผลการวิเคราะหและคํานวณคาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวหนาดินในคลองยายเผือ่ น ทีท่ ําการสํารวจ
และเก็บตัวอยาง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 พบสัตวหนาดิน 2 ไฟลัม 2 คลาส 3 วงศ 3 ชนิด มีปริมาณสัตว
หนาดินเฉลี่ยรวม 91 ตัวตอตารางเมตร ประกอบดวย 1) ไฟลัม Arthropoda คลาส Insecta วงศ Chironomidae
ชนิด
มีความปริมาณเฉลี่ย 45 ตัวตอตารางเมตร และวงศ Notonectidae ชนิด
มีความปริมาณเฉลี่ย 23 ตัวตอตารางเมตร และ 2) ไฟลัม Mollusca คลาส Gastropoda วงศ Ampullariidae ชนิด
มีความปริมาณเฉลี่ย 23 ตัวตอตารางเมตร โดยคํานวณคาดัชนีความมากชนิดเฉลี่ยเทากับ
0.44 บงชี้วาคุณ ภาพนํ้าอยูในระดับ ตํ่า และคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลี่ยเทากับ 1.04 บงชี้วา มีการปน
เปอนมลสารในระดับรุนแรง (พิจารณาจากดัชนีความหลากหลายตามเกณฑพิจารณาของ Wilhm and Dorris (ค.ศ.
1968) และเกณฑดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพที่บงชี้สภาพการปนเปอนในแหลงนํ้าของ Whitton (1975))
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3.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย (Human Use Value)
3.3.1 การใชนํ้า
ประชาชนในบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ ใชบริการนํ้าประปาจากการประปานครหลวง สํานักงานประปา
สาขาลาดพราว ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินงานดานบริการของการประปานครหลวง ดังนี้

1) การผลิตจายนํ้าประปา
ปจจุบ ัน การประปานครหลวง มีโ รงงานผลิต นํ้าที่ค รอบคลุม พื้น ที่ฝ งตะวัน ออก และตะวัน ตกของ
กรุง เทพมหานคร มีป ริม าณนํ้าผลิตจายรวมทั้ง หมด 1,997.1 ลานลูก บาศกเมตร ปริมาณนํ้าจํา หนาย 1,401.4
ลานลูกบาศกเมตร ใหบริก ารครอบคลุม พื้น ที่ 2,449.27 ตารางกิโ ลเมตร จํา นวนผูใชนํ้าสิ้น ป 2,375,490 ราย
(รายงานประจําป 2561, การประปานครหลวง, 2562) มีโรงงานผลิตนํ้า 4 แหง ประกอบดวย
ความสามารถในการผลิตตอวัน

ปริมาณผลิตนํ้าเฉลี่ยตอวัน

(ลาน ลบ.ม.)

(ลาน ลบ.ม.)

โรงผลิตนํ้าบางเขน

4.400

3.813

โรงงานผลิตนํ้าสามเสน

0.550

0.324

โรงงานผลิตนํ้าธนบุรี

0.170

0.103

โรงงานผลิตนํ้ามหาสวัสดิ์

1.600

1.435

โรงงานผลิตนํ้า

2) แหลงนํ้าดิบ ประกอบดวย แมนํ้าเจาพระยา แมนํ้าทาจีน และแมนํ้าแมกลอง

3) การสูบจายนํ้าประปา
การสูบ จายนํ้าประปาของการประปานครหลวง แบงออกเปน 2 พื้น ที่ ครอบคลุม เขตพื้น ที่ข อง
กรุงเทพมหานครทั้งหมด และปริมณฑลบางสวน ดังนี้
(1) พื้น ที่ฝ งตะวัน ออก มีจํา นวนสถานีส ูบ ทั้ง หมด 7 สถานี ไดแก สถานีส ูบจายนํ้าสํา โรง, ลุม พิน ี,
คลองเตย, ลาดกระบัง, ลาดพราว, พหลโยธิน และมีนบุรี ทําหนาที่สูบจายนํ้าประปาจากโรงกรอง
นํ้า ใหแกผูใชนํ้าทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑลบางสวนในฝงตะวันออกของ
แมนํ้าเจาพระยา
(2) พื้นที่ฝงตะวันตก มีจํานวนสถานีสูบทั้งหมด 3 สถานี ไดแก สถานีสูบจายนํ้าทาพระ, ราษฎรบูรณะ
และเพชรเกษม ทํา หนาที่ส ูบ จายนํ้าประปาจากโรงกรองนํ้าใหแกผูใชนํ้าทั้ง ในเขตพื้น ที่
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลบางสวนในฝงตะวันตกของแมนํ้าเจาพระยา
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สํา หรับ ประชาชนในบริเ วณใกลเคียงพื้น ที่โครงการ ใชบริก ารนํ้าประปาจากการประปานครหลวง
สํานักงานประปาสาขาลาดพราว ซึ่งมีพื้นที่จายนํ้าทั้งสิ้น 97.90 ตารางกิโลเมตร ความยาวทอ 2,693.952 กิโลเมตร
โดยการประปานครหลวง สาขาลาดพราว มีผลการดําเนินงานดานการบริการใหกับประชาชน (ทีม่ า : รายงานประจําป
2562, การประปานครหลวง, 2563) ดังนี้
มีจํานวนผูใชนํ้าทั้งสิ้น 166,168 ราย
มีปริมาณนํ้าผลิตจาย 105.28 ลานลูกบาศกเมตร/ป หรือ 0.288 ลานลบ.ม./วัน
ปริมาณนํ้าจําหนาย 85.82 ลานลูกบาศกเมตร/ป หรือ 0.235 ลานลบ.ม./วัน
คิดเปนปริมาณนํ้าเหลือจาย ประมาณ 19.46 ลานลูกบาศกเมตร/ป หรือ 53,315.1 ลบ.ม./วัน
จากการสอบถามสภาพแวดลอมในปจจุบันดานการใชนํ้า พบวาผูพักอาศัยที่อยูใกลเคียงโครงการไดรับการ
บริการจากการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาลาดพราว โดยไดรับนํ้าใชอยางเพียงพอ ดังเอกสารราชการ
เลขที่ มท 5440 2 4.2/25285 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ในภาคผนวกที่ 1

3.3.2 การใชไฟฟา
พื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ ไดรับบริการดานไฟฟาจากการไฟฟานครหลวง เขตนวลจันทร โดยทั่วถึง
ทุกครัวเรือน ดังเอกสารราชการยืน ยัน การใหบริก ารกระแสไฟฟากับ โครงการ เลขที่ มท 5255/21.000037/63
ลงวัน ที่ 26 มิถุน ายน 2563 (ภาคผนวกที่ 1) โดยการไฟฟานครหลวง เขตนวลจัน ทร มีค วามสามารถในการ
จําหนายไฟฟาไมรวมไฟฟาสาธารณะตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2562 รวมทั้งหมด 52,804.91 ลานหนวย
และมีจํานวนผูใชไฟฟาทั้งหมด 231,905 ราย ซึ่งการไฟฟานครหลวงมีปริมาณไฟฟาสํา รองเพียงพอตอความตองการ
ใชไฟฟาของประชาชน

3.3.3 การกําจัดขยะมูลฝอย
1) ขอบเขตความรับผิดชอบ
พื้น ที่โครงการตั้งอยูในเขตความรับ ผิดชอบการเก็บ ขนขยะมูลฝอย ฝายรัก ษาความสะอาดและสวน
สาธารณะ สํานักงานเขตบางกะป ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 28.523 ตารางกิโลเมตร

2) ปริมาณมูลฝอยและการเก็บขนมูลฝอย
ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น ทั้งหมด ประมาณ 167.0 ตัน/วัน จํานวนเที่ยวเก็บขน 3 เที่ยว/วัน คือ รอบ
00.00 08.00 น. รอบ 09.00 16.00 น. และรอบ 16.00 24.00 น.
การจัดเก็บมูลฝอยอันตราย จะเขามาจัดเก็บทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน แตในทางปฏิบัตสิ ามารถจัดเก็บ
ไดทุกวันโดยจะเก็บพรอมกับมูลฝอยประเภทอื่นๆ แตจะจัดพื้นที่วางมูลฝอยอันตรายแยกจากมูลฝอย
ประเภทอื่น ๆ และตามการรับ แจงของประชาชน โดยไมมีป ญหาเรื่องขยะตกคางภายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
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3) รถเก็บขนมูลฝอย
รถเก็บขนขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ขนาด 2 ตัน

จํานวน

8

คัน

รถเก็บขนขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ขนาดความจุ 5 ตัน

จํานวน

25

คัน

รถเก็บขนขยะมูลฝอยแบบยกภาชนะ ขนาดความจุ 8 ตัน

จํานวน

5

คัน

รถเก็บขนมูลฝอยแบบเปดทาย ขนาดความจุ 1.5 ตัน

จํานวน

6

คัน

พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย

จํานวน

241 คน

พนักงานขับรถยนตเก็บขนมูลฝอย

จํานวน

58

คน

รถดูดสิ่งปฏิกูล ขนาดความจุ 2 ลบ.ม.

จํานวน

2

คัน

รถดูดสิ่งปฏิกูล ขนาดความจุ 3 ลบ.ม.

จํานวน

1

คัน

รถดูดสิ่งปฏิกูล ขนาดความจุ 5 ลบ.ม.

จํานวน

1

คัน

พนักงานประจํารถดูดสิ่งปฏิกูล

จํานวน

15

คน

พนักงานขับรถดูดสิ่งปฏิกูล

จํานวน

4

คน

4) สถานที่ทิ้งมูลฝอย
ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สํานักงานเขตบางกะป จะนําขยะที่เก็บขนไดทั้งหมดไปยังสถานี
ขนถายและกําจัดขยะมูลฝอยออนนุชดวยวิธีการหมักเพื่อผลิตปุยอิน ทรีย (Composting) และการฝงกลบอยางถูก
สุขาภิบาล (Sanitary Landﬁll) ซึ่งอยูในการควบคุมดูแลของสํานักงานรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร โดยไมมี
ขยะตกคาง ทั้งนี้ การจัดการมูลฝอยบริเวณพื้นที่โครงการ ปจจุบันรถเก็บขนมูลฝอยของฝายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ สํานักงานเขตบางกะป ดําเนินการจัดเก็บมูลฝอยทุกวันในเวลา วันละ 3 รอบเวลา คือ เวลา 00.00
08.00 น. เวลา 08.00 16.00 น. และเวลา 16.00 24.00 น.
สําหรับโครงการไดจัดใหมีที่พักขยะรวมภายในโครงการ ซึ่งสามารถรองรับขยะไดนานไมนอยกวา 3.0 วัน
สามารถชวยลดปญหาเกี่ยวกับเรื่องขยะตกคางไดเปนอยางดี และโครงการไดรับหนังสือยืนยันการใหบริการเก็บขนขยะ
มูล ฝอย สิ่ง ปฏิก ูล และไขมัน จากฝายรัก ษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สํา นัก งานเขตบางกะป เลขที่ กท
5006/4268 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 (ภาคผนวกที่ 1)
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5) การจัดการขยะมูลฝอย
จากขอมูลของสํานักสิง่ แวดลอม กรุงเทพมหานคร พบวาในป พ.ศ.2562 กรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะเกิดขึ้น
ประมาณ 10,564.48 ตัน/วัน โดยเก็บขนไปยังสถานีขนถายและศูนยกําจัดมูลฝอย จํานวน 3 แหง รายละเอียดดังนี้
1. สถานีขนถายสายไหม
(Transfer Station)

ขนาดพื้นที่ประมาณ 52 ไร มีความสามารถในการรองรับขยะ ประมาณ 2,400 ตัน/
วัน โดยเขากระบวนการชั่งนํ้าหนัก บีบอัดมูลฝอย และลําเลียงมูลฝอยขึ้นรถบรรทุก
คลุม ดวยผาใบ แลวขนสงไปกํา จัด โดยการฝงกลบตามหลัก สุข าภิบ าลที่อ ํา เภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

2. สถานีขนถายและศูนยกําจัด ขนาดพื้นที่ประมาณ 368 ไร มีความสามารถในการรองรับขยะ ประมาณ 3,400 ตัน/
หนองแขม
วัน กําจัดโดยนําขยะเขาเตาเผา 500 ตัน/วัน และสวนที่เหลือเขากระบวนการบีบอัด
มูลฝอย และลําเลียงมูลฝอยขึ้น รถบรรทุกคลุมดวยผาใบแลวนําไปฝงกลบตามหลัก
สุขาภิบาลที่อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
3. สถานีขนถายและศูนยกําจัด ขนาดพื้นที่ประมาณ 580 ไร มีความสามารถในการรองรับขยะ ประมาณ 2,626 ตัน/
ออนนุช
วัน โดยมีวิธีการกําจัดขยะแตละประเภทดังนี้
ขยะประเภทกิ่ง ไม เศษผัก เปลือ กผลไม กํา จัด โดยนํา เขาโรงงานทํา ปุยหมัก
1,600 ตัน/วัน สําหรับนํ้าไปใชประโยชนในการปลูกตนไมของกรุงเทพฯ และขยะ
ทั่ว ไปที่เ หลือ หอพลาสติก ขนสงไปยัง บอฝงกลบตามหลัก สุข าภิบ าลที่อ ํา เภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ขยะอัน ตราย กําจัดโดยบริษัทกิจการรวมคา NIT & W ที่ไดรับ อนุญ าตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม 2.7 ตัน/วัน
ขยะติดเชื้อ เก็บขนและกําจัดโดย บริษัท กรุงเทพธนคม 39 ตัน/วัน
การกําจัดมูลฝอยจากการกอสราง รื้อถอนสิ่งกอสรางและนํากลับมาใชประโยชน
(Recycling) ที่โรงกําจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการกอสราง ซึ่งตั้งอยูในศูนยกําจัด
มูลฝอยออนนุช ซอยออนนุช 86 ถนนออนนุช เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดย
สามารถรองรับมูลฝอยจากการกอสราง วันละ 500 ตัน (เฉพาะคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผนัง อิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อ ก ผนังอิฐ มอญ และผนังปูน เทานั้น ) ทั้งนี้ บริษ ัทฯ
สามารถนํา สงมูล ฝอยดัง กลาวชวงเวลา 08.30 16.30 น. ทุก วัน ไมเวนวัน หยุด
ราชการ เพื่อจะไดนําเขากระบวนการแปรรูปแลวนํากลับมาใชประโยชนตอไป โดย
มีคาบริการกําจัดเศษวัสดุกอสรางตันละ 500 บาท ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อ งคาบริก าร พ.ศ.2543 ดัง เอกสารเลขที่ กท 1105/2989 ลงวัน ที่ 24
มิถุนายน 2563 (ภาคผนวกที่ 1)
อยางไรก็ตาม กรุงเทพมานครไดตระหนักถึงความสําคัญถึงประสิทธิภาพการรองรับของพื้นที่ฝงกลบขยะ
ไมใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม จึงพิจารณาวิธีการนําขยะมาผลิตเปนพลังงาน ณ แหลงกําเนิดขยะ เพื่อลดการขนสง
ขยะไปยังสถานที่อื่นๆ โดยยกตัวอยางโครงการเตาเผาขยะและผลิตไฟฟา โดยทดลองระบบที่สถานีหนองแขม เปน
เตาเผา 2 เตา ขนาด 250 ตันตอเตา อุณหภูมิห องเผาไหม ไมตํ่ากวา 1,000 องศาเซลเซียส มีระบบบําบัดมลพิษ
กอนปลอยไอเสียออกสูชั้นบรรยากาศ และผลิตไฟฟาไดไมนอยกวา 5 เมกะวัตต บริหารจัดการโรงงานในรูปแบบ BOT
(Build – Operate Tranfer) ระยะเวลา 20 ป ซึ่งพบวาไดผลดี จึงดําเนินโครงการขยายเตาเผาเพิ่มเติม ดําเนินการที่
สถานีหนองแขมฯ และออนนุช ขนาดไมเกิน 1,000 ตัน/วัน ผลิตไฟฟาได 30 เมกะวัตต/ แหง ดําเนินการภายในป
2565 ปจจุบัน อยูระหวางกระบวนการอนุมัติบริษัทที่ชนะประมูล เพื่อดําเนินโครงการตอไป
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3.3.4 การระบายนํ้า และการปองกันนํ้าทวม
1) การระบายนํ้าและการปองกันนํ้าทวม
จากการสํารวจภาคสนามและตรวจสอบตามแผนปฏิบตั ิการปองกันและแกไขปญหานํ้าทวมกรุงเทพมหานคร
ประจํา ป 2563 (สํานักการระบายนํ้า, 2563) พบวา เขตบางกะป มีระบบพื้นที่ปดลอมยอยบริหารจัดการนํ้าทวม
(Sub Polder System) ขนาด 11.444 ตารางกิโลเมตร โดยมีจุดเฝาระวังนํ้าทวม จํานวน 2 แหง ไดแก
(1) ถนนรามคําแหง ชวงหนามหาวิทยาลัยรามคําแหง
(2) ถนนศรีนครินทร จากแยกลําสาลีถึงถนนกรุงเทพกรีฑา
สําหรับที่ตั้งของโครงการตั้งอยูนอกจุดเฝาระวังนํ้าทวมของเขตบางกะป กรณีที่มีฝนตกตอเนื่องนานเกิน
1 ชัว่ โมง ทําใหการระบายนํ้าชาลง จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อยูโดยรอบโครงการ พบวา ไมมีนํ้าทวมขัง
ในกรณีฝนตกหนัก และไมประสบเหตุการณอุทกภัย ในป 2554 แตอยางใด

2) แผนปฎิบัติการปองกันและแกไขปญหานํ้าทวม
การควบคุมระบบระบายนํ้า และปองกันนํ้าทวมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งสองฝง อยูในการควบคุม
ดูแลของศูนยควบคุมระบบปองกันนํ้าทวม (Flood Control Center) ประกอบดวยสถานีแมขาย และสถานีเครือขาย
55 แหง ซึ่งทําหนาที่ตรวจวัดขอมูล อุทกวิทยาตางๆ เชน ระดับนํ้าในคลอง ระดับการเปด ปดของประตูระบายนํ้า
ปริม าณนํ้าฝน การทํา งานของเครื่อ งสูบ นํ้า ฯลฯ และสงผานขอมูล ดวยระบบ SCADA เขาสูสถานีแมขายเพื่อ
การวางแผนควบคุมการระบายนํ้า และปองกันนํ้าทวม ปจจุบันกรุงเทพมหานคร มีการระบายนํ้าและปองกันนํ้าทวม
สถานีสูบนํ้ารวม 109 แหง คิดเปนกําลังการสูบระบายรวม 1,293 ลบ.ม./วินาที มีประตูระบายนํ้า 170 แหง ประตู
ทอระบาย 83 แหง บอสูบนํ้า 10 แหง บึงรับนํ้า 11 แหง และทํานบกั้นนํ้า 2 แหง อุโมงค 2 แหง และทางลอด 6 แหง
การปฏิบ ัต ิก ารปองกัน และแกไขปญหานํ้าทวมในพื้น ที่ช ุมชนหนาแนน และครอบคลุมจุด ออนนํ้าทวมที่ส ํา คัญ
โดยใช “ระบบพื้นที่ปดลอมยอยบริหารจัดการนํ้าทวม (Sub Polder System)” จํานวน 20 พื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่
322.159 ตารางกิโลเมตร ดังตารางที่ 3.3 1
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ตารางที่ 3.3 1 รายละเอียดพื้นที่ปดลอมเพื่อปองกันนํ้าทวมของสํานักการระบายนํ้า
ลําดับที่

บริเวณปดลอม

พื้นที่ (ตร.กม.)

1

พื้นที่บริหารจัดการนํ้าทวมดอนเมือง อนุสรณสถาน

37.640

2

พื้นที่บริหารจัดการนํ้าทวมแจงวัฒนะ

35.778

3

พื้นที่บริหารจัดการนํ้าทวมรัชดาภิเษก พหลโยธิน แยกเกษตร

36.760

4

พื้นที่บริหารจัดการนํ้าทวมลาดพราว บางกะปอ นวมินทร

42.017

5

พื้นที่บริหารจัดการนํ้าทวมพหลโยธิน สนามเปา

8.500

6

พื้นที่บริหารจัดการนํ้าทวมถนนเพชรบุรี จากทางรถไฟถึงถนนอโศกมนตรี

9.540

7

พื้นที่บริหารจัดการนํ้าทวมถนนทหาร พระรามที่ 6 คลองสามเสน

6.423

8

พื้นที่บริหารจัดการนํ้าทวมพระรามที่ 5 คลองผดุงกรุงเกษม คลองสามเสน

5.780

9

พื้นที่บริหารจัดการนํ้าทวมรามคําแหง

11.444

10

พื้นที่บริหารจัดการนํ้าทวมถนนพระจันทร รอบสนามหลวง ถนนทายวัง ถนนหนาพระลาน

8.692

11

พื้นที่บริหารจัดการนํ้าทวมถนนจันทร เซนตหลุยส สวนพลู ทุงมหาเมฆ

25.253

12

พื้นที่บริหารจัดการนํ้าทวมพระรามที่ 1

11.660

13

พื้นที่บริหารจัดการนํ้าทวมถนนสุขุมวิทฝงเหนือ

22.595

14

พื้นที่บริหารจัดการนํ้าทวมถนนสุขุมวิทฝงใต ศรีนครินทร

40.357

15

พื้นที่บริหารจัดการนํ้าทวมตลิ่งชัน ฉิมพลี ทุงมังกร สวนผัก

3.600

16

พื้นที่บริหารจัดการนํ้าทวมเพชรเกษม

8.750

17

พื้นที่บริหารจัดการนํ้าทวมถนนบางบอน 1 (เขตบางบอน)

0.813

18

พื้นที่บริหารจัดการนํ้าทวมถนนบางขุนเทียน (เขตบางขุนเทียน)

2.490

19

พื้นที่บริหารจัดการนํ้าทวมถนนประชาอุทิศ (เขตทุงครุ)

3.326

20

พื้นที่บริหารจัดการนํ้าทวมถนนสุวินทวงศ (เขตมีนบุรี)

0.741

รวมทั้งสิ้น

322.159

ที่มา : สํานักการระบายนํ้า, 2560
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ปจจุบันสํานักการระบายนํ้า สามารถจัดหาพื้นที่รองรับและเก็บกักนํ้าไวไดแลว จํานวน 31 แหง เก็บกัก
นํ้าไดประมาณ 13.42 ลานลูกบาศกเมตร โดยฝงตะวันออกของแมนํ้าเจาพระยา (ฝงพระนคร) จํานวน 28 แหง เก็บกัก
นํ้าไดประมาณ 7.39 ลานลูกบาศกเมตร ฝงตะวันตกของแมนํ้าเจาพระยา (ฝงธนบุรี) จํานวน 3 แหง เก็บกักนํ้าได
ประมาณ 6.03 ลานลูกบาศกเมตร และในป พ.ศ. 2563 คาดวาจะมีพื้นที่รองรับและกัก เก็บ นํ้าเพิ่ม อีก 349,000
ลูกบาศกเมตร
พื้นที่รองรับและเก็บกักที่สามารถจัดหาไวไดแลว 31 แหง ปริมาณกักเก็บนํ้ารวม 13,419,005 ลบ.ม.
1. บึงหนองบอน

2. บึงมักกะสัน

3. บึงพระราม 9

4. บึงพิบูลพัฒนา

5. บึงลําพังพวย

6. บึงทรงกระเทียม

7. บึงกุม
9. บึงตาเกตุ

8. บึงสนามกอลฟรถไฟ
10. บึงกองพลทหารมาที่ 2

11. บึงเรือนจําคลองเปรม
13. บึงปูนซีเมนตไทย (บึงฝรั่ง)
15. บึงสวนสยาม
17. บึงสิกัน
19. บึงลาดโตนด

12. บึงขาง ร.พ.บุรฉัตรไชยากร
14. บึงเอกมัย
16. บึงในกรมทหารราบที่ 11 รอ.
18. บึงขามโรงเรียนแอนเนกซ
20. แกมลิงคลองมหาชัย คลองสนามชัย

21. บึงหมูบานเมืองทองการเดน

22. บึงหมูบานเมืองทอง 2/1

23. บึงหมูบานเมืองทอง 2/2
25. บึงมะขามเทศ และบึงสะแกงามสาม
เดือน

24. บึงวงแหวนเพชรเกษม
26. บึงหมูบานเธียรสวน

27. บึงรับนํ้าหมูบานสัมมากร
29. บึงเสือดํา
31. ใต สน. บางเขน

28. บึงนํ้าประชานิเวศน
30. บึงรางเข

ทั้งนี้การระบายนํ้าบริเวณพื้นที่โครงการและใกลเคียงจะอาศัยระบบ ทอระบายนํ้าบริเวณถนนลาดพราว
ดานหนาโครงการ ขนาด 1.20 เมตร โดยคลองยายเผื่อน รับนํ้าทิ้งจากทั้ง 2 ดาน ดังนี้ (ภาพที่ 3.3 1)
1) ดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของคลองยายเผื่อน ทอระบายนํ้าสาธารณะบริเวณถนนลาดพราวจาก
บริเวณประตูปดกั้นนํ้าซึ่งอยูติดกับคลองจั่น จนถึงบริเวณคลองยายเผื่อน ความยาวประมาณ 1.3
กิโลเมตร ทั้งสองฝงถนน ระบายนํ้าลงสูคลองยายเผื่อน
2) ดานทิศตะวันออกเฉียงใตของคลองยายเผื่อน ทอระบายนํ้าสาธารณะบริเวณถนนลาดพราวหนา
ซอยแฮปปแลนดสาย 1 จนถึงคลองยายเผื่อน ความยาวประมาณ 300 เมตร ทั้ง 2 ฝงถนน ระบาย
นํ้าลงสูคลองยายเผื่อน
โครงการไดรับหนังสือยืน ยัน ใหเชื่อ มทอระบายนํ้าของโครงการกับ ทอสาธารณะจากสํา นัก งานเขต
บางกะป (ภาคผนวกที่ 1)
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3.3.5 ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมกรุงเทพมหานคร
1) การจัดการนํ้าเสียของกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครไดดําเนินการแกไขปญหานํ้าเสีย โดยการดําเนินโครงการกอสรางระบบบําบัดนํ้าเสีย
รวมขนาดใหญ จํานวน 8 แหง ครอบคลุมพื้นที่ รวม 212.74 ตารางกิโลเมตร ใน 21 เขตการปกครอง สามารถบําบัด
นํ้าเสียรวม 1,112,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปนรอยละ 32.03 ของปริมาณนํ้าเสียที่เกิดขึ้น (ปริมาณการใชนํ้า
ประปาป พ.ศ. 2562 เทากับ 2.50 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ขอมูล จากการประปานครหลวง 2562) โดยปริมาณ
นํ้าเสียที่บําบัดไดจริง ในป พ.ศ. 2562 เทากับ 800,964 ลูกบาศกเมตรตอวัน มีรายละเอียดดังนี้
(1) โรงควบคุมคุณภาพนํ้าสี่พระยา ตั้งอยูปากคลองผดุงกรุงเกษม ถนนสี่พระยา เขตบางรัก มีพื้นที่
บริการบําบัดนํ้าเสีย 2.7 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางสวนของเขตปอมปราบศัตรูพาย
เขตสัมพันธวงศ และเขตบางรัก สามารถบําบัดนํ้าเสียได 30,000 ลูกบาศกเมตร/วัน
(2) โรงควบคุมคุณภาพนํ้ารัตนโกสินทร ตั้งอยูบริเวณตลาดบานพานถม เขตพระนคร มีพื้นที่บริการ
บําบัดนํ้าเสีย 4.1 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เขตพระนคร สามารถบําบัดนํ้าเสียได 40,000
ลูกบาศกเมตร/วัน
(3) โรงควบคุมคุณ ภาพนํ้าดินแดง ตั้งอยูขางอาคารศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดิน แดง
มีพื้นที่บริการบํา บัดนํ้าเสีย 37.0 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เขตเขตปอมปราบศัตรูพาย
เขตสัมพันธวงศ เขตพระนคร เขตปทุมวัน เขตราชเทวี เขตดุสิต เขตพญาไท เขตดินแดง และ
เขตหวยขวาง สามารถบําบัดนํ้าเสียได 350,000 ลูกบาศกเมตร/วัน
(4) โรงควบคุมคุณภาพนํ้าชองนนทรี ตั้งอยูปากคลองชองนนทรี เขตยานนาวา มีพื้นที่บริการบําบัด
นํ้าเสีย 28.5 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เขตพระนครเขตยานนาวา เขตสาทร เขตบางรัก
และเขตบางคอแหลม สามารถบําบัดนํ้าเสียได 200,000 ลูกบาศกเมตร/วัน
(5) โรงควบคุมคุณภาพนํ้าหนองแขม ตั้งอยูบริเวณโรงกําจัดขยะมูลฝอยหนองแขม มีพื้นที่บริการ
บํา บัด นํ้าเสีย 44.0 ตารางกิโ ลเมตร ครอบคลุม พื้น ที่เ ขตหนองแขม เขตภาษีเ จริญ และ
เขตบางแค สามารถบําบัดนํ้าเสียได 157,000 ลูกบาศกเมตร/วัน
(6) โรงควบคุมคุณ ภาพนํ้าทุงครุ ตั้งอยูบริเวณซอยประชาอุทิศ 90 เขตทุงครุ มีพื้นที่บ ริการบําบัด
นํ้าเสีย 42.0 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เขตทุงครุ เขตราษฎรบูรณะ และเขตจอมทอง
สามารถบําบัดนํ้าเสียได 65,000 ลูกบาศกเมตร/วัน
(7) โรงควบคุมคุณภาพนํ้าจตุจักร ตั้งอยูบริเวณซอยอินทามระ 35 ถนนสุทธิสาร เขตจตุจักร มีพื้นที่
บริการบําบัดนํ้าเสีย 33.4 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เขตหวยขวาง เขตพญาไท เขตดุสิต
และเขตจตุจักร สามารถบําบัดนํ้าเสียได 150,000 ลูกบาศกเมตร/วัน
(8) ศูนยอนุรักษและอนุรักษสิ่งแวดลอมบางซื่อ กรุง เทพมหานคร ตั้งอยูบริเวณถนนกํา แพงเพชร
เขตจตุจ ัก ร เขตพญาไท และเขตดุส ิต มีพ ื้น ที่บ ริก ารบํา บัด นํ้าเสีย 20.7 ตารางกิโ ลเมตร
ครอบคลุมพื้น ที่เ ขตบางซื่อ เขตจตุจัก ร เขตพญาไท และเขตดุส ิต สามารถบํา บัด นํ้าเสีย ได
120,000 ลูกบาศกเมตร/วัน
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2) การจัดการนํ้าเสียบริเวณโครงการและพื้นที่โดยรอบ
พื้นที่โครงการตั้งอยูบริเวณถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการ
สอบถามกับทางเจาหนาที่สํานักจัดการคุณภาพนํ้ากรุงเทพมหานคร พบวา พื้นที่โครงการตั้งอยูนอกเขตใหบริการ
บํา บัดนํ้าเสียรวมของกรุงเทพมหานคร ดังแสดงในเอกสารเลขที่ กท 1007/1545 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563
อยางไรก็ตาม โครงการไดจัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมภายในโครงการ (รายละเอียดแสดงในบทที่ 2) จนไดตาม
คามาตรฐานนํ้าทิ้งของอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กอนระบายลงสู
ทอระบายนํ้าสาธารณะดานหนาโครงการบนถนนลาดพราวและมีทิศทางการระบายนํ้าไปยังคลองยายเผื่อน ซึ่งอยูหาง
จากพื้นที่โครงการ ประมาณ 150 เมตร ทางดานทิศตะวันออกตอไป (ภาพที่ 3.3 2)

3.3.6 การคมนาคม
1) โครงขายถนน และสภาพทางแยกบริเวณพื้นที่ศึกษา
รายละเอียดของลักษณะทางกายภายบนชวงถนนแสดงดังแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ และภาพถายของ
ชวงถนนโดยรอบโครงการ ดังแสดงในภาพที่ 3.3 3
ถนนลาดพราว เปนถนนสายหลัก มีจํานวนชองจราจรทั้งหมด 4 ชองจราจร (2 ชองจราจรตอทิศทาง)
มีการกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง เสนทางลาดพราว สําโรง กั้นระหวาง 2 ทิศทาง และมีทางเทาทั้ง 2 ฝง
สวนสภาพพื้นผิวถนนลาดยางตลอดแนวเสนทาง ลักษณะการใชงานและการพัฒนาพื้นที่สองขางทางมีลักษณะของ
การเปนยานธุรกิจตางๆ พื้นที่พาณิชย เมื่อการกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองแลวเสร็จ (ประมาณเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564) จะมีการคืนพื้นผิวจราจร ทําใหมีจํานวนชองจราจรจรเปน 6 ชองจราจร (3 ชองจราจรตอทิศทาง)
(1) การเดินทางเขาสูโครงการ
มาจากถนนลาดพราวขาออก เมื่อเดินทางเขาสูถนนลาดพราว มุงทิศตะวันออก เมื่อพบโรง
พยาบาลเวชธานี ใหตรงมาอีกประมาณ 200 เมตร จะพบพื้นที่โครงการอยูดานซายมือ โดย
สามารถเลี้ยวซายเขาโครงการได ซึ่งทิศทางดังกลาวไมมีการตัดกระแสการจราจร
มาจากถนนลาดพราวขาเขา เมื่อเดินทางเขาสูถนนลาดพราว มุงทิศตะวันตก สามารถกลับรถ
ไดที่จ ุด กลับ รถบริเ วณซอยลาดพราว 103 ใหตรงมาอีก ประมาณ 450 เมตร จะพบ
พื้นที่โครงการอยูดานซายมือ โดยสามารถเลี้ยวซายเขาโครงการได ซึ่งทิศทางดังกลาวไมมี
การตัดกระแสการจราจร
(2) การเดินทางออกจากโครงการ
ใหเลี้ยวซายออกจากโครงการเพื่อเขาสูถนนลาดพราว มุงทิศตะวันตก เพื่อไปเชื่อมตอกับ
ถนนอื่นๆ เชน ถนนรามคําแหง ถนนเสรีไทย ถนนแฮปปแลนด ถนนนวมินทร ซึ่งทิศทางดัง
กลาวไมมีก ารตัด กระแสการจราจรโดยสามารถเลี้ย งซายออกจากโครงการเมื่อ เห็น วา
ปลอดภัย ทั้งนี้ผูขับขี่ตองใชความระมัดระวังในการขับขี่ เพื่อชวยลดอุบัติเหตุบนทองถนน
กรณีต องการกลับ รถไปยัง ถนนลาดพราว มุงหนาทิศ ตะวัน ตก สามารถกลับรถไดทีแ่ ยก
แฮปปแลนด โดยใชชองทางขวาสุด หางจากโครงการประมาณ 420 เมตร
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พื้นที่โครงการ

N

ถนนลาดพราว (ขาเขา ไปยังทิศตะวันตก)
ขนาด 2 ชองจราจร/ทิศทาง

ชวงเวลา

ชวงเวลาเรงดวนเชา (6:00–9:00 น.)

วันธรรมดา
วันหยุดราชการ
ระดับการใหบริการ ระดับการใหบริการ
(LOS)
(LOS)
C
B

ชวงนอกเวลาเรงดวน (9:00–16:00 น.)

B

B

ชวงเวลาเรงดวนเย็น (16:00–19:00 น.)

C

B

ถนนลาดพราว(ขาออก ไปยังทิศตะวันออก)
ขนาด 2 ชองจราจร/ทิศทาง

ชวงเวลา

ชวงเวลาเรงดวนเชา (6:00–9:00 น.)

1

วันธรรมดา
วันหยุดราชการ
ระดับการใหบริการ ระดับการใหบริการ
(LOS)
(LOS)
F
D

ชวงนอกเวลาเรงดวน (9:00–16:00 น.)

E

C

ชวงเวลาเรงดวนเย็น (16:00–19:00 น.)

E

C

ถนนลาดพราว

ภาพที่

3.3 3

เสนทางการคมนาคมที่เกี่ยวของกับโครงการ

3-30
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สภาพถนนลาดพราวบริเวณดานหนาโครงการ ป 2563 ขนาด 2 ชองจราจร/ทิศทาง

(3) ตําแหนงจุดกลับรถใกลเคียงพื้นที่โครงการ
ตําแหนงจุดกลับรถใกลเคียงโครงการ จํานวน 2 จุด คือ 1) บริเวณซอยลาดพราว 103 หาง
จากพื้นที่โครงการประมาณ 450 เมตร และ 2) บริเ วณแยกแฮปปแลนด หางจากพื้น ที่
โครงการประมาณ 420 เมตร ในชวงกอนมีการกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง และ
เปนตําแหนงเดียวกันในปจจุบันที่มีการกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง

จุดกลับรถบริเวณซอยลาดพราว 103

จุดกลับรถบริเวณแยกแฮปปแลนด

ภาพจุดกลับรถใกลเคียงโครงการ กอนมีการกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง (เดือนพฤศจิกายน 2561)

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจ้นิ ลาดพราว 111

3-32

บทที่ 3

จุดกลับรถบริเวณซอยลาดพราว 103

จุดกลับรถบริเวณแยกแฮปปแลนด

ภาพจุดกลับรถใกลเคียงโครงการ ระหวางการกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง (เดือนสิงหาคม 2563)

สําหรับในอนาคตเมือ่ โครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองแลวเสร็จ (คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จเดือน
กรกฎาคม 2565)บริษ ัท ที่ป รึก ษาฯ ไดสอบถามไปยัง การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง
ประเทศไทย (MRTA) ไดรับการยืนยันจากเจาหนาที่ฝายประสานงานและรับเรื่องรองเรียน
วาการจัดการจราจรของรถไฟฟาสายสีเหลือง จะคงจุดกลับรถไวในตําแหนงเดิม ทั้งในชวง
กอนกอสราง ชวงกอสราง และชวงกอสรางโครงการรถไฟฟาแลวเสร็จ รวมถึงจุดกลับรถทั้ง
2 ตําแหนงคือ บริเวณซอยลาดพราว 103 และบริเวณแยกแฮปปแลนดจะยังคงเปนตําแหนง
จุดกลับรถบนถนนลาดพราวตอไป และในระหวางการกอสรางอาจมีการปดเบี่ยงจราจรและ
ปดจุดกลับรถชั่วคราวเพื่อดําเนินการกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองฯ โดยสามารถ
สอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ไดที่หมายเลข 02 610 4915 และ 098 257 5555
และติดตามขอมูลโครงการฯ ไดที่เว็บไซต www.mrta yellowline.com

2) ปริมาณการจราจร และการกระจายตัวของรถ
2.1) ปริมาณการจราจรจากการสํารวจภาคสนาม
(1) ถนนลาดพราว (ขาออก ไปยังทิศ ตะวัน ออก ) สํา รวจเมื่อ วัน ศุก รที่ 21 กุม ภาพัน ธ 2563
(วันธรรมดา) และวันเสารที่ 22 กุมภาพันธ 2563 (วันหยุดราชการ) สรุปไดดังนี้ (ตารางที่ 3.3 2)
(1.1)ปริมาณการจราจรในวันธรรมดา
ชวงเวลาเรงดวนเชา (06.00 09.00 น.) ขนาด 2 ชองจราจร มีปริมาณจราจรเฉลี่ย 1,683
คัน/ชั่วโมง หรือ 1,588 PCU/ชั่วโมง
ชวงเวลานอกเวลาเรงดวน (09.00 16.00 น.) ขนาด 2 ชองจราจร มีปริมาณจราจรเฉลี่ย
1,360 คัน/ชั่วโมง หรือ 1,277 PCU/ชั่วโมง
ชวงเวลาเรงดวนเย็น (16.00 19.00 น.) ขนาด 2 ชองจราจร มีปริมาณจราจรเฉลี่ย 1,226
คัน/ชั่วโมง หรือ 1,139 PCU/ชั่วโมง
(1.2)ปริมาณการจราจรในวันหยุดราชการ
ชวงเวลาเรงดวนเชา (06.00 09.00 น.) ขนาด 2 ชองจราจร มีปริมาณจราจรเฉลี่ย 1,188
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คัน/ชั่วโมง หรือ 1,115 PCU/ชั่วโมง
ชวงเวลานอกเวลาเรงดวน (09.00 16.00 น.) ขนาด 2 ชองจราจร มีปริมาณจราจรเฉลี่ย
1,167 คัน/ชั่วโมง หรือ 1,102 PCU/ชั่วโมง
ชวงเวลาเรงดวนเย็น (16.00 19.00 น.) ขนาด 2 ชองจราจร มีปริมาณจราจรเฉลี่ย 854
คัน/ชั่วโมง หรือ 812 PCU/ชั่วโมง

(2) ถนนลาดพราว (ขาเขา ไปยัง ทิศ ตะวัน ตก ) สํา รวจเมื่อ วัน ศุก รที่ 21 กุม ภาพัน ธ 2563
(วันธรรมดา) และวันเสารที่ 22 กุมภาพันธ 2563 (วันหยุดราชการ) สรุปไดดังนี้ (ตารางที่ 3.3 2(1))
(2.1)ปริมาณการจราจรในวันธรรมดา
ชวงเวลาเรงดวนเชา (06.00 09.00 น.) ขนาด 2 ชองจราจร มีปริมาณจราจรเฉลี่ย 982
คัน/ชั่วโมง หรือ 927 PCU/ชั่วโมง
ชวงเวลานอกเวลาเรงดวน (09.00 16.00 น.) ขนาด 2 ชองจราจร มีปริมาณจราจรเฉลี่ย
1,004 คัน/ชั่วโมง หรือ 931 PCU/ชั่วโมง
ชวงเวลาเรงดวนเย็น (16.00 19.00 น.) ขนาด 2 ชองจราจร มีปริมาณจราจรเฉลี่ย 1,031
คัน/ชั่วโมง หรือ 943 PCU/ชั่วโมง
(2.2)ปริมาณการจราจรในวันหยุดราชการ
ชวงเวลาเรงดวนเชา (06.00 09.00 น.) ขนาด 2 ชองจราจร มีปริมาณจราจรเฉลี่ย 915
คัน/ชั่วโมง หรือ 835 PCU/ชั่วโมง
ชวงเวลานอกเวลาเรงดวน (09.00 16.00 น.) ขนาด 2 ชองจราจร มีปริมาณจราจรเฉลี่ย
932 คัน/ชั่วโมง หรือ 829 PCU/ชั่วโมง
ชวงเวลาเรงดวนเย็น (16.00 19.00 น.) ขนาด 2 ชองจราจร มีปริมาณจราจรเฉลี่ย 907
คัน/ชั่วโมง หรือ 831 PCU/ชั่วโมง

2.2) ระดับการใหบริการ (Level of Service, LOS)
การประเมินระดับการใหบริการ(Level of Service, LOS)(อ.ดร.ลัดดา ตันวาณิชกุล. เอกสารประกอบ
การสอน วิชาวิศวกรรมการทาง.ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย ขอนแกน. 2552.)
มีรายละเอียดดังนี้
การวิเคราะหการจราจร บริเวณถนนที่ใชเปนทางเขา ออกหลักของโครงการ ไดแก ถนนลาดพราว
โดยหาระดับการใหบริการ Level of Service, LOS ของถนนดังกลาว ซึ่งระดับการใหบริการ คือ การวัดเชิงคุณภาพ
เพื่ออธิบายถึงสภาพการไหลของกระแสจราจรเพื่อประเมินระดับความติดขัดบนถนน ระดับการใหบริการจะสามารถ
นํา เอาปจจัย ตางๆ เชน ความเร็ว และเวลาในการเดิน ทาง ความอิส ระในการขับ ขี่แ ละความปลอดภัย เขามา
รวมพิจารณาดวย โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห ดังนี้
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(1) หาอัตราการไหลของรถยนตบริเวณถนนที่เกี่ยวของกับพื้นที่โครงการ
vp

=

V/(PHF x N x fHV x fp)

vp

=

อัตราการไหลชวงเวลา 15 นาที คันตอชม.ตอชองจราจร pc/h/ln

V

=

ปริมาณจราจรตอชั่วโมง (veh/h)

PHF

=

peak hour factor ในชวงเวลาเรงดวน กําหนดให = 0.9
และในชวงนอกเวลาเรงดวน = 0.95

N

=

จํานวนชองจราจร เทากับ 2 ชองจราจร

fHV

=

คาปรับ แกรถบรรทุกหนัก จากการตรวจนับ พบวามีร ถบรรทุกผาน
บริเวณหนาโครงการนอยกวา 1 % ของรถทั้งหมดจึงกําหนด = 1

fp

=

คาปรับแกจากผูขับขี่ไมคุนเคยเสนทาง กําหนดใหผูใชเสนทางทั้งหมด
คุนเคยเสนทางเปนอยางดี fp = 1

ดังนั้น สมการที่ใชประมาณการอัตราการไหลของรถยนต ในที่นี้จึงเทากับ
vp

=

V/(PHF x N)

(2) คํานวณหาความหนาแนนและการหาระดับการใหบริการ
D

=

vp/S

D

=

ความหนาแนนในหนวย pc/km/ln

vp

=

อัตราการไหลในหนวย pc/h/ln

S

=

ความเร็วเฉลี่ยของรถยนต สวนบุคคลในหนวย km/h

คาที่ไดจากการคํานวณสามารถ หาอัตราการใหบริการ ไดดัง Figure 6.4 ดังตอไปนี้

สภาพการจราจรที่สามารถใหบริการจากระดับ A ถึงระดับ F แสดงความสัมพันธกับความเร็วได ดังรูป
ตอไปนี้
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ที่มา: http://vishnu.sut.ac.th/eng/te/2007/courses3 2549/Transportati%20Engineering/ch04b.ppt#598,14,Slide 14

(3) ประเภท ระดับการใหบริการ A, B, C, D, E and F
ระดับการใหบริการ A
เปนสภาพการไหลอิสระ คนขับแตละคนไมถูกรบกวนเนื่องจากรถคันอื่นในกระแสการจราจร
อิสระที่จะเลือกขับดวยความเร็วที่ตองการมีอิส ระในการบังคับพวงมาลัยมากที่ส ุด และมี
ระดับความสะดวกสบาย ตอคนขับรถมากที่สุด
ระดับการใหบริการ B
เปนสภาพการไหลคงตัว รถคันอื่นในกระแสจราจรเริ่มมากขึ้น จนสังเกตไดโดยอิสระในการ
เลือกความเร็วยังคงไมคอยถูกกระทบ แตอิสระในการบังคับพวงมาลัยเริ่มลดลงระดับความ
สะดวกสบายลดนอยลงจากระดับ A
ระดับการใหบริการ C
ยังอยูในสภาพการไหลคงตัว แตการเลือกความเร็วจะถูกกระทบจากรถคันอื่นๆ การบังคับ
พวงมาลัยตองคอยระมัดระวังคอนขางมาก และระดับความสะดวกสบายลดลงจนสังเกตได
ระดับการใหบริการ D
เปนสภาพซึ่งมีความหนาแนนสูง แตยังคงสภาพการไหลคงตัวอิสระในการเลือกความเร็วและ
บังคับพวงมาลัยถูกจํากัดอยางมากระดับความสะดวกสบายอยูในระดับขั้นแย โดยทั่วไปหาก
มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอีกเพียงเล็กนอย จะทําใหเกิดปญหาจราจรได
ระดับการใหบริการ E
เปนสภาพที่เขาใกลระดับความจุความเร็วทั้งหมดถูกลดลงจนตํ่าแตคอนขางคงที่อิสระในการ
บังคับพวงมาลัยนอยมาก ระดับ ความสะดวกสบายอยูในขั้นแยมาก เปนสภาพที่ไมคงตัว
เนื่องจากหากมีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นอีกเพียงเล็กนอย จะทําใหการจราจรติดขัดได
ระดับการใหบริการ F
เปนสภาพการจราจรติดขัดเมื่อปริมาณจราจรเกิน ระดับ ความจุข องถนนจะเกิดแถวคอย
Queues รถตองหยุดบอยๆ มีสภาพไมคลองตัวอยางมาก
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2.3) สภาพการจราจรปจจุบัน
การประเมินปริมาณจราจรบนถนนลาดพราว ดวยการประเมินระดับการใหบริการ (Level of Service,
LOS) พบวา บริเวณถนนลาดพราวทั้ง 2 ฝงจราจร มีอัตราการไหลของรถยนต มีความหนาแนนและระดับ การให
บริการ รายละเอียดดังตารางที่ 3.3 3 ถึงตารางที่ 3.3 4 ตามลําดับ
ตารางที่ 3.3 3 อัตราการไหลของรถยนตถนนลาดพราว (ขาออก ไปยังทิศตะวันออก) ในวันธรรมดาและวันหยุด
ราชการ (ปจจุบัน)
ตัวแปรในการคํานวณ
ชวงเวลา

V
(PCU/ชั่วโมง)

PHF

N
(ชองจราจร)

Vp
(pc/h/ln)

ชวงเวลาเรงดวนเชา (6:00 – 9:00 น.)

1,588

0.9

2

882

ชวงนอกเวลาเรงดวน (9:00 – 16:00 น.)

1,277

0.95

2

672

ชวงเวลาเรงดวนเย็น (16:00 – 19:00 น.)

1,139

0.9

2

633

ชวงเวลาเรงดวนเชา (6:00 – 9:00 น.)

1,115

0.9

2

619

ชวงนอกเวลาเรงดวน (9:00 – 16:00 น.)

1,102

0.95

2

580

ชวงเวลาเรงดวนเย็น (16:00 – 19:00 น.)

812

0.9

2

451

วันธรรมดา

วันหยุดราชการ

ตารางที่ 3.3 3(1) ความหนาแนน และระดับ การใหบริก ารของถนนลาดพราว (ขาออก ไปยังทิศตะวันออก)
ในวันธรรมดาและวันหยุดราชการ (ปจจุบัน)
Vp
(PCU/ชั่วโมง)

S*
(km/h)

D
pc/km/ln

ระดับการใหบริการ
(LOS)

ชวงเวลาเรงดวนเชา (6:00 – 9:00 น.)

882

25.5

34.6

F

ชวงนอกเวลาเรงดวน (9:00 – 16:00 น.)

672

30.5

22.0

E

ชวงเวลาเรงดวนเย็น (16:00 – 19:00 น.)

633

27.5

23.0

E

ชวงเวลาเรงดวนเชา (6:00 – 9:00 น.)

619

32.5

19.1

D

ชวงนอกเวลาเรงดวน (9:00 – 16:00 น.)

580

40.0

14.5

C

ชวงเวลาเรงดวนเย็น (16:00 – 19:00 น.)

451

35.0

12.9

C

ชวงเวลา
วันธรรมดา

วันหยุดราชการ

หมายเหตุ * : วิธ ีก ารตรวจวัด ความเร็ว ของรถยนต จะเริ่ม ตนจากการกํา หนดจุด และระยะทางที่จ ะจับ ความเร็ว ของรถยนต จากนั้น
พิจารณาลักษณะของรถยนต หรือปายทะเบียนของรถยนต ที่เปนตัวแทนความเร็ว และทําการจับเวลาเมื่อรถเคลื่อนที่จากจุดอางอิงไปจนถึงจุดที่
พิจารณา เพื่อนําความเร็ว และระยะทาง มาคํานวณหาอัตราความเร็วรถยนต : S (กิโลเมตร/ชั่วโมง) และนําขอมูลความเร็วของรถยนตในแตละครั้ง
มาคํานวณหาคาเฉลี่ยความเร็วของรถยนต โดยตรวจจับความเร็วรถยนตทุกชวงเวลา (เรงดวนเชา นอกเวลาเรงดวนและเรงดวนเย็น)
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ตารางที่ 3.3 4 อัตราการไหลของรถยนตถนนลาดพราว (ขาเขา ไปยังทิศตะวันตก) ในวันธรรมดาและวันหยุด
ราชการ
ตัวแปรในการคํานวณ
ชวงเวลา

V

N

Vp

(ชองจราจร)

(pc/h/ln)

PHF
(PCU/ชั่วโมง)
วันธรรมดา
ชวงเวลาเรงดวนเชา (6:00 – 9:00 น.)

927

0.9

2

515

ชวงนอกเวลาเรงดวน (9:00 – 16:00 น.)

931

0.95

2

490

ชวงเวลาเรงดวนเย็น (16:00 – 19:00 น.)

943

0.9

2

524

ชวงเวลาเรงดวนเชา (6:00 – 9:00 น.)

835

0.9

2

464

ชวงนอกเวลาเรงดวน (9:00 – 16:00 น.)

829

0.95

2

437

ชวงเวลาเรงดวนเย็น (16:00 – 19:00 น.)

831

0.9

2

462

วันหยุดราชการ

ตารางที่ 3.3 4(1) ความหนาแนน และระดับ การใหบริก ารของถนนลาดพราว (ขาเขา ไปยัง ทิศตะวันตก)
ในวันธรรมดาและวันหยุดราชการ (ปจจุบัน)
Vp

S*

D

ระดับการใหบริการ

(PCU/ชั่วโมง)

(km/h)

pc/km/ln

(LOS)

ชวงเวลาเรงดวนเชา (6:00 – 9:00 น.)

515

35.0

14.7

C

ชวงนอกเวลาเรงดวน (9:00 – 16:00 น.)

490

45.0

10.9

B

ชวงเวลาเรงดวนเย็น (16:00 – 19:00 น.)

524

40.0

13.1

C

ชวงเวลาเรงดวนเชา (6:00 – 9:00 น.)

464

45.0

10.3

B

ชวงนอกเวลาเรงดวน (9:00 – 16:00 น.)

437

50.0

8.7

B

ชวงเวลาเรงดวนเย็น (16:00 – 19:00 น.)

462

50.0

9.2

B

ชวงเวลา

วันธรรมดา

วันหยุดราชการ

หมายเหตุ * : วิธ ีก ารตรวจวัด ความเร็ว ของรถยนต จะเริ่ม ตนจากการกํา หนดจุด และระยะทางที่จ ะจับ ความเร็ว ของรถยนต จากนั้น
พิจารณาลักษณะของรถยนต หรือปายทะเบียนของรถยนต ที่เปนตัวแทนความเร็ว และทําการจับเวลาเมื่อรถเคลื่อนที่จากจุดอางอิงไปจนถึงจุดที่
พิจารณา เพื่อนําความเร็ว และระยะทาง มาคํานวณหาอัตราความเร็วรถยนต : S (กิโลเมตร/ชั่วโมง) และนําขอมูลความเร็วของรถยนตในแตละครั้ง
มาคํานวณหาคาเฉลี่ยความเร็วของรถยนต โดยตรวจจับความเร็วรถยนตทุกชวงเวลา (เรงดวนเชา นอกเวลาเรงดวนและเรงดวนเย็น)
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โดยสรุป
1. ถนนลาดพราว (ขาออก ไปยังทิศตะวันออก) (จํานวน 2 ชองจราจร) บริเวณดานหนาโครงการ
พบวามีระดับการใหบริการ ดังนี้
(1.1) ระดับการใหบริการในวันธรรมดา
ชวงเวลาเรงดวนเชา การใหบริการระดับ F เปนสภาพการจราจรติดขัดเมื่อปริมาณ
จราจรเกินระดับความจุของถนนจะเกิดแถวคอย Queues รถตองหยุดบอยๆ มีสภาพ
ไมคลองตัวอยางมาก
ชวงนอกเวลาเรงดวน การใหบริการระดับ E เปนสภาพที่เขาใกลระดับความจุความเร็ว
ทั้งหมดถูกลดลงจนตํ่าแตคอนขางคงที่อิสระในการบังคับพวงมาลัยนอยมาก ระดับความ
สะดวกสบายอยูในขั้นแยมาก เปนสภาพที่ไมคงตัว เนื่องจากหากมีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้น
อีกเพียงเล็กนอย จะทําใหการจราจรติดขัดได
ชวงเวลาเรงดวนเย็น การใหบริการระดับ E เปนสภาพที่เขาใกลระดับความจุความเร็ว
ทั้งหมดถูกลดลงจนตํ่าแตคอนขางคงที่อิสระในการบังคับพวงมาลัยนอยมาก ระดับความ
สะดวกสบายอยูในขั้นแยมาก เปนสภาพที่ไมคงตัว เนื่องจากหากมีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้น
อีกเพียงเล็กนอย จะทําใหการจราจรติดขัดได
(1.2) ระดับการใหบริการในวันหยุดราชการ
ชวงเวลาเรงดวนเชา การใหบริการระดับ D เปนสภาพซึ่งมีความหนาแนนสูง แตยังคง
สภาพการไหลคงตัวอิสระในการเลือกความเร็วและบังคับพวงมาลัยถูกจํากัดอยางมาก
ระดับความสะดวกสบายอยูในระดับขั้นแย โดยทั่วไปหากมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอีก
เพียงเล็กนอย จะทําใหเกิดปญหาจราจรได
ชวงนอกเวลาเรงดวน การใหบริการระดับ C อยูในสภาพการไหลคงตัว แตการเลือก
ความเร็วจะถูกกระทบจากรถคันอื่นๆ การบังคับพวงมาลัยตองคอยระมัดระวังคอนขาง
มาก และระดับความสะดวกสบายลดลงจนสังเกตได
ชวงเวลาเรงดวนเย็น การใหบริการระดับ C อยูในสภาพการไหลคงตัว แตการเลือ ก
ความเร็วจะถูกกระทบจากรถคันอื่นๆ การบังคับพวงมาลัยตองคอยระมัดระวังคอนขาง
มาก และระดับความสะดวกสบายลดลงจนสังเกตได
2. ถนนลาดพราว (ขาเขา ไปยังทิศตะวันตก) (จํานวน 2 ชองจราจร ) บริเวณดานหนาโครงการ
พบวามีระดับการใหบริการ ดังนี้
(2.1) ระดับการใหบริการในวันธรรมดา
ชวงเวลาเรงดวนเชาและชวงเวลาเรงดวนเย็น การใหบริการระดับ C อยูในสภาพ
การไหลคงตัว แตการเลือกความเร็วจะถูกกระทบจากรถคันอื่นๆ การบังคับพวงมาลัย
ตองคอยระมัดระวังคอนขางมาก และระดับความสะดวกสบายลดลงจนสังเกตได
ชวงนอกเวลาเรงดวน การใหบริการระดับ B เปนสภาพการไหลคงตัว รถคัน อื่น ใน
กระแสจราจรเริ่มมากขึ้น จนสังเกตไดโดยอิสระในการเลือกความเร็วยังคงไมคอยถูก
กระทบ แตอิสระในการบังคับพวงมาลัยเริ่มลดลงระดับความสะดวกสบายลดนอยลงจาก
ระดับ A
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(2.2) ระดับการใหบริการในวันหยุดราชการ
ชวงเวลาเรงดวนเชา และชวงเวลาเรงดวนเย็น การใหบริการระดับ B เปนสภาพการ

ไหลคงตัว รถคันอื่นในกระแสจราจรเริ่มมากขึ้น จนสังเกตไดโดยอิสระในการเลือก
ความเร็วยังคงไมคอยถูกกระทบ แตอิสระในการบัง คับพวงมาลัยเริ่มลดลงระดับ
ความสะดวกสบายลดนอยลงจากระดับ A
ชวงนอกเวลาเรงดวน การใหบริการระดับ B เปนสภาพการไหลคงตัว รถคันอื่นใน
กระแสจราจรเริ่มมากขึ้น จนสังเกตไดโดยอิสระในการเลือกความเร็วยังคงไมคอยถูก
กระทบ แตอิสระในการบังคับพวงมาลัยเริ่มลดลงระดับความสะดวกสบายลดนอยลงจาก
ระดับ A

3) สถานีรถไฟฟาในอนาคต (ภาพที่ 3.3 4)
โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว สําโรง เปนระบบขนสงมวลชนประเภทรถไฟฟาราง
เดี่ย ว (Straddle Monorail) มีล ักษณะเปนโครงสรางยกระดับตลอดแนวเสนทาง มีร ะยะทางทั้ง สิ้น 30.4
กิโ ลเมตรรวม 23 สถานี มีจุดประสงคเพื่อ เชื่อ มตอการเดิน ทางระหวางสายสีน ํ้าเงิน ที่ส ถานีร ัช ดา (สถานี
ลาดพราวของสายสีนํ้าเงิน ) กับระบบขนสงมวลชน 4 สาย คือ สายสีเทาของกรุงเทพ สายสีสมบริเวณทางแยก
ลําสาลี รถไฟเชื่อมตอทาอากาศยาน (Airport Rail Link) บริเวณทางแยกตางระดับพระราม 9 และสายสีเขียว
ชวงแบริ่ง สมุทรปราการ ที่สถานีสําโรง โดยมีแนวเสนทางโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว สําโรง
เริ่ม ตนที่จ ุด เชื่อ มตอกับระบบรถไฟฟามหานคร สายเฉลิม รัช มงคล (สายสีนํ้าเงิน ระยะแรก) ที่แยกรัช ดา
ลาดพราว ไปตามแนวถนนลาดพราว โดยเชื่อมตอกับโครงการรถไฟฟาสายสีเทาของกรุงเทพมหานครที่แยก
ฉลองรัช และยกระดับขามทางดวนฉลองรัชจนถึงทางแยกบางกะป จากนั้นแนวเสนทางจะเลี้ยวขวาไปทางทิศ
ใตตามถนนศรีนครินทร เชื่อมตอกับโครงการรถไฟฟาสายสีสมที่ทางแยกลําสาลี ตอจากนั้นแนวเสนทางจะยก
ระดับขามทางแยกตางระดับพระราม 9 โดยเชื่อมตอกับโครงการรถไฟฟาเชื่อมตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
(Airport Rail Link) และผานแยกพัฒนาการ แยกศรีนุช แยกศรีอุดมสุข แยกศรีเอี่ยม จนถึงแยกศรีเทพา จาก
นั้นแนวเสนทางจะเลี้ยวขวาอีกครั้งไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนเทพารักษ ผานจุดเชื่อมตอกับโครงการ
รถไฟฟาสายสีเขียวชวงแบริ่ง สมุทรปราการ ที่สถานีสําโรง และสิ้นสุดแนวเสนทางบริเวณถนนปูเจาสมิงพราย
รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 30.4 กิโลเมตร ประกอบดวยสถานีทั้งหมด 23 แหง โรงจอดรถศูนยซอมบํารุง
1 แหง อาคารและลานจอดแลวจร 1 แหง บริเวณพื้นที่ทางแยกตางระดับศรีเอี่ยม
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 คณะกรรมการ รฟม. ไดมีมติเห็นชอบตอขยายระยะเวลากอสราง
โครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองชวงลาดพราว สําโรงออกไปอีก 265 วัน เนื่องจากการสงมอบพื้นที่กอสรางให
ผูรับสัมปทานมีความลาชากวาแผน เนือ่ งจากการกอสรางสวนใหญใชพืน้ ที่เกาะกลางถนนและพื้นที่ของหนวยงานอื่น
ซึ่ง รฟม. จะตองมีการเจรจาเพื่อตกลงกับหนวยงานเจาของพื้นที่ใหไดขอยุติกอนจึงจะสรุปแบบและสงมอบ
พื้นที่ได สงผลใหการเปดเดินรถสายสีเหลืองจะเลื่อนจากแผนในเดือนตุลาคม 2564 ไปเปนเดือนกรกฎาคม
2565
สถานีรถไฟฟาที่อยูใกลเคียงกับโครงการ
สถานีบางกะป (อังกฤษ: Bang Ka Pi, รหัส YL08) ตั้งอยูหนาหางแม็คโคร ใกลกับเดอะมอลล
บางกะป มีระยะหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 450 เมตร
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3.3.7 ลักษณะการใชประโยชนที่ดิน
1) การใชประโยชนที่ดินบริเวณโดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร
จากการศึกษาภาพถายดาวเทียม (Google Earth 2007) ในบริเวณโดยรอบโครงการ รัศมี 1 กิโลเมตร
และแปลภาพถายดาวเทียมดวยสายตา และการสํารวจภาคสนามของบริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท
จํากัด (เดือนเมษายน 2563) พบวา โดยรอบพื้นที่โครงการมีการใชประโยชนที่ดินเปนบานพักอาศัย อาคารพาณิชย
อาคารอยูอาศัยรวม อาคารชุดพักอาศัย โรงแรม ศูนยการคา และรานอาหาร เปนตน โดยมีการใชประโยชนที่ดิน ดัง
รายละเอียดตอไปนี้
(1) กลุมอาคารพาณิช ย บานพัก อาศัย ประเภทบานเดี่ย ว ทาวเฮาส พบวามีก ลุมบานพัก อาศัยที่
ปลูกสรางขึน้ เองของประชาชน ซึง่ อาจเปนกลุมผูพักอาศัยดัง้ เดิมกระจายแทรกตัวในซอยยอยของถนน
ลาดพราว
(2) กลุมอาคารชุดพักอาศัย/อาคารอยูอาศัยรวม/โรงแรม พบวามีทั้งอาคารขนาดใหญ ตั้งอยูตามแนว
ถนนลาดพราว เชน อาคารชุด ลุมพินี เซ็นเตอร ลาดพราว 111, อาคารชุด แอสปาย ลาดพราว
113, อาคารชุด บี.อาร.คอนโด, อาคารชุด ลิฟวิงเพลส คอนโดมิเนียม และมีอาคารขนาดใหญ
พิเ ศษ และอาคารสูง ซึ่งตั้งอยูตามแนวถนนลาดพราว เชน โรงแรม มอลล สวีทส เอ็กซเพรส
ศูน ยการคาเดอะมอลล บางกะป, ศูน ยการคา เอ็น มารค พลาซา, ศูน ยการคาเทสโก โลตัส
บางกะป เปนตน
ดังนั้น จากการจําแนกการใชประโยชนที่ดินบริเวณโดยรอบโครงการจะเห็นวาสวนมากจะใชประโยชน
ที่ดนิ เปนอาคารพักอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษและอาคารสูง ตัง้ อยูจํานวนมากตามแนวถนนลาดพราว ซึ่งใช
ประโยชนเปนอาคารอยูอาศัย รวม อาคารสํา นัก งาน และอาคารชุด สอดคลองกับ ขอกํา หนดผัง เมือ งรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 ที่กําหนดที่ดินประเภท ย.6 (สีสม) เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลางที่มี
วัตถุประสงคเพื่อรองรับการอยูอาศัยในบริเวณพื้นที่ตอเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน ศูนยชุมชนชานเมือง เขตอุตสาหกรรม
และนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้น การพัฒนาโครงการซึ่งเปนที่พักอาศัยเชนกัน จะมีความสอดคลองกับลักษณะการใชที่ดิน
โดยรอบ

2) พื้นที่ออนไหวบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร
จากการสํารวจการใชประโยชนที่ดินในระยะรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการพบสถานที่ที่ออนไหว
ตอผลกระทบทางดานสิ่ง แวดลอม จํา นวน 12 แหง จํา แนกตามประเภทได 3 ประเภท ไดแก สถานศึก ษา
สถานพยาบาล และศาสนสถาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ (ภาพที่ 3.3 5)
ประเภทที่ 1 สถานศึกษา จํานวน 7 แหง ไดแก
1. โรงเรียนอนุบาลภัทรบุตร ตั้งอยูเลขที่ 69/22 ถนนลาดพราว 109 แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เปดสอนระดับอนุบาล
มีจํานวนนักเรียนประมาณ 40 คน ครูและบุคลากร ประมาณ 5 คน อยูหางจากพื้นที่โครงการ
ประมาณ 190 เมตร ทางดานทิศเหนือของโครงการ
2. โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ ตั้งอยูเลขที่ 136 ถนนลาดพราว 134 แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เปดสอนระดับอนุบาล ประถมศึกษา มี
จํานวนนักเรียนประมาณ 370 คน ครูและบุคลากร ประมาณ 32 คน อยูหางจากพื้นที่โครงการ
ประมาณ 640 เมตร ทางดานทิศใตของโครงการ
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3. โรงเรีย นสุเ หราคลองจั่น ตั้ง อยูเลขที่ 191 ถนนลาดพราว 130 แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เปดสอนระดับอนุบาล ประถมศึกษา
มีจํา นวนนักเรียนรวมประมาณ 380 คน ครูและบุคลากร ประมาณ 27 คน อยูหางจากพื้น ที่
โครงการประมาณ 680 เมตร ทางดานทิศใตของโครงการ
4. โรงเรีย นริด วานุนอิส ลาม ตั้งอยูเลขที่ 355 ถนนลาดพราว 130 แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เปดสอนเปนโรงเรียน
สอนศาสนาอิสลาม เปดสอนตั้งแตระดับเด็กเล็กระดับอิสลามศึกษาตอนตน จนถึงระดับอิสลาม
ศึกษาตอนปลาย อยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 740 เมตร ทางดานทิศใตของโครงการ
5. โรงเรีย นบานบางกะป ตั้ง อยูเลขที่ 93 ถนนนวมิน ทร แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร สังกัดสํา นักการศึกษากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เปดสอนระดับ
อนุบาล ประถมศึกษา มีจํานวนนักเรียนประมาณ 3,200 คน ครูและบุคลากร ประมาณ 164 คน
อยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 840 เมตร ทางดานทิศตะวันออกของโครงการ
6. โรงเรีย นมัธ ยมบานบางกะป ตั้ง อยูเลขที่ 93 ถนนนวมิน ทร แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เปดสอนระดับมัธยมศึกษา มีจํานวน
นักเรียนรวมประมาณ 1,800 คน ครูและบุคลากร ประมาณ 80 คน อยูหางจากพื้นที่โครงการ
ประมาณ 900 เมตร ทางดานทิศตะวันออกของโครงการ
7. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ตั้งอยูเลขที่ 306 ซอยลาดพราว 107 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เปดสอน
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญ ญาเอก มีจํานวนนักศึกษาประมาณ 7,000 คน ครูและ
บุคลากร ประมาณ 300 คน อยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 780 เมตร ทางดานทิศเหนือ
ของโครงการ
ประเภทที่ 2 สถานพยาบาล จํานวน 1 แหง ไดแก
1. โรงพยาบาลเวชธานี ตั้งอยูเลขที่ 1 ซอยลาดพราว 111 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขต
บางกะป กรุงเทพมหานคร เปน โรงพยาบาลเอกชนขนาด 500 เตียง ที่ตั้งขึ้นเพื่อใหบริการ
ทางการแพทยภายใตการดูแลของแพทยผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาพรอมที่จ ะใหบริก ารรักษา
พยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ดวยอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง อยูหาง
จากพื้นที่โครงการประมาณ 110 เมตร ทางดานทิศเหนือ
ประเภทที่ 3 ศาสนสถาน จํานวน 4 แหง ไดแก
1. คริส จัก รวิส ุทธนครกรุงเทพ ตั้ง อยูเลขที่ 333 บานศาสนติน ิเ วศน ซอยลาดพราว 115 ถนน
ลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร สังกัดคริสเตียนแหงประเทศไทย อยูหาง
จากพื้นที่โครงการประมาณ 240 เมตร ทางดานทิศตะวันออก
2. วัดจันทวงศาราม ตั้งอยูที่ 175 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
เปนวัดสังกัดคณะสงฆมหานิกาย ประเภทวัดราษฎร นิกายมหานิกาย อยูหางจากพื้นที่โครงการ
ประมาณ 600 เมตร ทางดานทิศตะวันตกเฉียงใต
3. คริสตจักรมหาพรกรุงเทพ ตั้งอยูที่ 202/1 ซอยลาดพราว 130 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขต
บางกะป กรุงเทพมหานคร สังกัดสหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย อยูหางจากพื้นที่โครงการ
ประมาณ 690 เมตร ทางดานทิศตะวันตก
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4. มัส ยิด ริดวานุนอิส ลาม ตั้งอยูที่ 48 ซอยลาดพราว 130 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขต
บางกะป กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมละหมาด 5 เวลา ตั้งแตเวลา 05.00 และ 19.42 น. อยู
หางจากพื้นที่โครงการประมาณ 770 เมตร ทางดานทิศตะวันตกเฉียงใต

3) หนวยงานราชการและสถานทูตใกลเคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร
จากการสํารวจการใชประโยชนที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ ไมพบหนวยงานราชการ
หรือสถานทูต แตอยางใด

4) พื้นที่โครงการตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556
ปจจุบ ัน ผัง เมือ งรวมกรุง เทพมหานคร พ.ศ. 2556 ออกตามความในพระราชบัญ ญัต ิก ารผัง เมือ ง
พ.ศ.2518 พบวา ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 โครงการตั้งอยูในที่ดินประเภท
ย.6 (สีสม) บริเวณ ย.6 18 เปนที่ดนิ ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.3 5 และภาพที่
3.3 6

ตารางที่ 3.3 5 ความสอดคลองของโครงการกับกฎกระทรวงบังคับใหใชผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556

การออกแบบโครงการ

ขอ 17 ที่ดินประเภท ย. 6 เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง
ที่มีวัตถุประสงคเพื่อรองรับการอยูอาศัยในบริเวณพื้นที่ตอเนื่องกับเขตเมืองชั้น
ใน ศูนยชุมชนชานเมือง เขตอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ที่ดินประเภท
นี้ ที่ดินประเภทนี้หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด 32 ประเภท
ไดแก

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 อยูในทีด่ นิ ประเภท ย.6 บริเวณ
ย 6 18 เปนอาคาร คสล. จํานวน 1 อาคาร สูง 23 ชั้น จัดเปนอาคารสูงและ
อาคารขนาดใหญพิเศษ มีจํานวนหองชุดรวมทัง้ สิน้ 648 หอง ประกอบดวย หองชุด
พักอาศัย 644 หอง และหองชุดพาณิชย 4 หอง ซึง่ ไมไดอยูในขอหามของกิจการ
ตามทีก่ ําหนดทัง้ หมด 32 ประเภท

(1) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
ชนิด และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ ที่ไม
กอเหตุราํ คาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขหรือไมเปนมลพิษตอชุมชน
หรือ สิง่ แวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม และรัก ษาคุณ ภาพ
สิง่ แวดลอมแหงชาติ และมีพน้ื ที่ประกอบการไมเกิน 500 ตารางเมตร
(2) การทําผลิต ภัณ ฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงาน เวนแตกรณีที่เ ปน โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
หนวยงานคอนกรีต ผสมเสร็จ ในลัก ษณะชั่ว คราวที่ต ั้ง อยูในหนวยงาน
กอสรางหรือบริเวณใกลเคียงเพื่อประโยชนแกโครงการกอสรางนั้น
(3) คลัง นํ้ามัน เชื้อ เพลิง และสถานที่ท ี่ใ ชในการเก็บ รัก ษานํ้ามัน เชื้อ เพลิง โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
ที่ไมใชกาซปโตรเลีย มเหลวและกาซธรรมชาติ เพื่อ จําหนายที่ต องขอ
อนุญาตตามกฎหมายวาดวยก ารควบคุมนํ้ามันเชื้อ เพลิง เวนแตสถานี
บริการนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอย
กวา 12 เมตร
(4) สถานที่บ รรจุก าซ สถานที่เ ก็บ กาซ และหองบรรจุก าซ สํา หรับ กาซ โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
ปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมนํ้ามัน
เชื้อเพลิง เวนแตสถานีบริการกาซธรรมชาติ ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา 12 เมตร รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซและ
สถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ
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(5) การเลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวย โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
การสาธารณสุข
(6) การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเค็มหรือนํ้ากรอย

โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด

(7) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน เวน
แตเปนการกอสรางแทนฌาปนสถานที่มีอยูเดิม

โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด

(8) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมที่ม ีจ ํา นวนหองพัก เกิน 50 หอง
เวนแต
(ก) โรงแรมที่มีจํานวนหองพักเกิน 50 หอง แตไมเกิน 80 หอง ที่ตั้งอยู
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร หรือตั้งอยู
ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสง
มวลชน
(ข) โรงแรมที่มีจํานวนหองพักเกิน 80 หอง ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่
มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 30 เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ 500
เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน

โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด

(9) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร เวนแตที่ตั้งอยูริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ
500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน

โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด

(10) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ

โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด

(11) การอยูอาศัย ประเภทอาคารอยูอาศัย รวมที่ม ีพ ื้น ที่อ าคารรวมเกิน โครงการอาคารชุด ดิ ออริจ ิ้น ลาดพราว 111 ตั้งอยู ใกลเคีย งกับโครงการ
10,000 ตารางเมตร เวนแต
รถไฟฟาสายสีเ หลือ ง โดยมีร ะยะหางจากสถานีบางกะป ประมาณ 200
(ก) การอยูอาศัยที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 10,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู เมตร และตั้งอยูริมถนนลาดพราว มีขนาดเขตทางประมาณ 30.00 เมตร จึง
ริมถนนสาธารณะมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 30 เมตร หรือตั้งอยู เปนโครงการที่สามารถดําเนินการได
ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสง
มวลชน
(ข) กรณีที่อยูภายใตการดําเนินการของกรุงเทพมหานคร การเคหะแหง
ชาติหรือสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) เพื่อเปนที่
อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย
(12) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 5,000 ตารางเมตร โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
เวนแตการประกอบพาณิช ยกรรมที่ม ีพ ื้น ที่ป ระกอบการเกิน 5,000
ตารางเมตร แตไมเกิน 10,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทางไมนอยกวา 30 เมตร หรือ ตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(13) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร เวนแต
โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
(ก) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร แตไมเกิน
2,000 ตารางเมตรที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีข นาดเขตทางไม
นอยกวา 16 เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตรจากบริเวณ
โดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(ข) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 2,000 ตารางเมตร แตไมเกิน
5,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอย
กวา 30 เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดย
รอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
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(14) การติด ตั้ง หรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน 1 ตารางเมตร หรือมีนํ้าหนัก โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
รวมทั้งโครงสรางเกิน 10 กิโลกรัม ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัด โบราณ
สถาน ทางพิเศษ หรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต 40 เมตร ถึง
จุดติด ตั้ง หรือกอสรางปายนอยกวา 50 เมตร เวนแตปายชื่ออาคาร
หรือสถานประกอบการ และปายสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงหรือสถานี
บริการกาซ
(15) สถานที่เก็บสินคา สถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคา โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 30 เมตร
(16) ศูนยประชุม อาคารแสดงสินคาหรือนิทรรศการ เวนแตที่ตั้งอยูริมถนน โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 30 เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ
500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(17) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงสัตว

โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด

(18) ตลาด เวนแต
โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
(ก) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไมเกิน 1,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยูริม
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 12 เมตร หรือตั้ง อยู
ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสง
มวลชน
(ข) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร แตไมเกิน 2,500
ตารางเมตรที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16
เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตรจากบริเวณโดยรอบสถานี
รถไฟฟาขนสงมวลชน
(ค) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 2,500 ตารางเมตร แตไมเกิน 5,000
ตารางเมตร ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา
30 เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตรจากบริเวณโดยรอบ
สถานี รถไฟฟาขนสงมวลชน
(19) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว
(20) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(21) สถานีขนสงผูโดยสาร เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม
นอยกวา 16 เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดย
รอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(22) สวนสนุก เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีข นาดเขตทางไมนอยกวา โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
30 เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานี
รถไฟฟาขนสงมวลชน และมีที่วางโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา
12 เมตร เพื่อปลูกตนไม หรือที่ดําเนินการอยูในอาคารพาณิชยกรรม
(23) สวนสัตว

โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด

(24) สนามแขงรถ

โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด

(25) สนามแขงมา

โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด

(26) สนามยิงปน

โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
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(27) สถานศึก ษาระดับอุด มศึก ษาและอาชีว ศึก ษา เวนแตที่ตั้ง อยูริม ถนน โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ
500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน
(28) การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด

(29) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย

โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด

(30) การซื้อ ขายหรือ เก็บชิ้น สวนเครื่อ งจัก รกลเกา เวนแตที่ต ั้ง อยูริม ถนน โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร
(31) การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
เวนแต ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร
หรือที่ดําเนินการอยูในอาคารและไมกอใหเกิดเหตุรําคาญตามกฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุข
(32) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน เวนแตที่ตั้งอยูในหนวยงานกอสรางหรือ โครงการไมอยูในกิจกรรมที่กําหนด
ภายในระยะ 200 เมตร จากบริเวณเขตกอสรางเพื่อประโยชนแกโครงการ
กอสรางนั้น
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(1) มีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินไมเกิน 4.5 : 1 ทั้งนี้ ที่ดินแปลง
ใดที่ไดใชประโยชนแลว หากมีก ารแบงแยกหรือ แบงโอนไมวาจะกี่ครั้ง
ก็ตาม อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่เกิดจากการ
แบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน 4.5 : 1
ขอ 55 จัดใหมีพื้นที่รับนํ้าในแปลงที่ดินที่ขออนุญาต ที่กักเก็บนํ้าไดใน
สัดสวนไมนอยกวา 1 ลูกบาศกเมตร ตอพื้นที่ดิน 50 ตารางเมตร ใหมี
อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินเพิ่มไดไมเกินรอยละ 5 ถาสามารถ
กักเก็บนํ้าไดมากกวา 1 ลูกบาศกเมตร ใหมีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอ
พื้นที่ดินเพิ่มไดตามสัดสวน แตทั้งนี้ตองไมเกินรอยละ 20
(2) มีอ ัต ราสวนของที่ว างตอพื้น ที่อ าคารรวมไมนอยกวารอยละ 6.5
แตอัตราสวนของที่วางตองไมตํ่ากวาเกณฑขั้นตํ่าของที่วางอันปราศจาก
สิ่งปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่
ไดใชประโยชนแลว หากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะกี่ครั้งก็ตาม
อัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อ าคารรวมของที่ดิน แปลงที่เ กิด จากการ
แบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวารอยละ 6.5 และให
มีพื้นที่นํ้าซึมผานไดเพื่อปลูกตนไมไมนอยกวารอยละ 50 ของพื้นที่วาง

อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินเทากับ 5.35:1

โครงการจัดใหมีบอหนวงนํ้าขนาด 455 ลูกบาศกเมตร สามารถเพิ่ม
อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินไดรอยละ 20.00 ดังนั้น ซึ่งไมเกิน
5.40:1 ตามที่โครงการไดจัดใหมีพื้นที่รับนํ้าในแปลงที่ดินตามขอ 55 ของ
กฎกระทรวงใหใชขอบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556

อัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมรอยละ 11.33 และใหมีพื้นที่นํ้าซึม
ผานไดเพื่อปลูกตนไม รอยละ 61.70 ของพื้นที่วาง

ดังนัน้ การกอสรางโครงการอาคารชุด ดิ ออริจน้ิ ลาดพราว 111 จัดเปนกิจกรรมหลักทีส่ ามารถดําเนินการ
ไดในทีด่ นิ ประเภท ย.6 และไมขัดตอกฎกระทรวงบังคับใหใชผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556
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พื้นที่โครงการ

N

Not to Scale
โครงการตั้งอยูในที่ดินประเภท
ย.6 (หมายเลข ย.6 18)
ขอกําหนด
การออกแบบ
FAR ไมเกิน 4.5 : 1
5.35 : 1
FAR BONUS 20% ไมเกิน 5.4 : 1
OSR ไมนอยกวา รอยละ 6.5
11.33%
พื้นที่น้ําซึมผานไดเพื่อปลูกตนไม
61.70%
ไมนอยกวา รอยละ 50 ของพื้นที่วาง

ภาพที่
3.3 6

ที่ตั้งโครงการตามขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556
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3.3.8 การสื่อสารและโทรคมนาคม
การสื่อสารโทรคมนาคม อาจแบงไดเปนสองประเภทใหญๆ ดังนี้

1) คลื่นวิทยุ
คลื่นวิทยุมีความถี่ชวง 104 109 Hz (เฮิรตซ) ใชในการสื่อสาร คลื่นวิทยุมีการสงสัญญาณ 2 ระบบ คือ
(1) ระบบเอเอ็ม (A.M. = amplitude modulation)
ระบบเอเอ็ม มีชวงความถี่ 530 1600 kHz (กิโลเฮิรตซ) สื่อสารโดยใชคลื่นเสียงผสมเขาไปกับ
คลื่นวิทยุเรียกวา "คลื่นพาหะ" โดยแอมพลิจูดของคลื่นพาหะจะเปลี่ยนแปลงตามสัญญาณคลื่นเสียง ในการสงคลื่น
ระบบ A.M. สามารถสงคลื่นไดทั้งคลื่นดินเปนคลื่นที่เคลื่อนที่ในแนวเสนตรงขนานกับผิวโลกและคลื่นฟา โดยคลื่นจะไป
สะทอนที่ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟยร แลวสะทอนกลับลงมา จึงไมตองใชสายอากาศตั้งสูงรับ
(2) ระบบเอฟเอ็ม (F.M. = frequency modulation)
ระบบเอฟเอ็ม มีชวงความถี่ 88 108 MHz (เมกะเฮิรตซ) สื่อสารโดยใชคลื่นเสียงผสมเขากับคลื่น
พาหะ โดยความถี่ของคลื่นพาหะจะเปลี่ยนแปลงตามสัญญาณคลื่นเสียง ในการสงคลื่นระบบ F.M. สงคลื่นไดเฉพาะ
คลื่นดินอยางเดียว ถาตองการสงใหคลุมพื้นที่ตองมีสถานีถายทอดและเครื่องรับตองตั้งเสาอากาศสูงๆ รับ ปจจุบันใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร เครื่องสง FM ที่มีกําลังสงสูงสุด คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย FM 95.50
MHz กําลังสง 10 กิโลวัตต (40 KW. ERP) สําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ FM ของหนวยงานอื่นอนุญาตให
กําลังสงสูงสุด 5 กิโลวัตต (20 KW. ERP) ทําใหสภาพความเปนจริง กําลังสงออกอากาศของสถานีใหญๆ ไมสามารถ
สงสัญญาณออกอากาศใหครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑลได เนื่องจากในทางปฏิบัติสถานีวิทยุ
ระบบ FM จะสามารถแพรกระจายคลื่นไปไดเพียงระยะทางสั้นๆ เทานั้น (จึงจําเปนตองมีสถานีลูกขายเพื่อถายทอด
สัญญาณเปนระยะๆ) โดยหากความเขมสัญญาณไมมากพอที่เครื่องรับจะรับสัญญาณระบบ FM Stereo ไดระบบภาค
รับในเครื่องรับวิทยุจะปรับไปเปน FM Mono โดยอัตโนมัติ

2) คลื่นโทรทัศนและไมโครเวฟ
คลื่นโทรทัศนและไมโครเวฟมีความถี่ชวง 108 1012 Hz มีประโยชนในการสื่อสาร แตจะไมสะทอนที่ชั้น
บรรยากาศไอโอโนสเฟยร แตจะทะลุผานชั้นบรรยากาศไปนอกโลก ในการถายทอดสัญญาณโทรทัศนจะตองมีสถานี
ถายทอดเปนระยะๆ เพราะสัญญาณเดินทางเปนเสนตรง และผิวโลกมีความโคง ดังนั้นสัญญาณจึงไปไดไกลสุดเพียง
ประมาณ 80 กิโลเมตรบนผิวโลก อาจใชไมโครเวฟนํา สัญ ญาณจากสถานีส งไปยังดาวเทียม แลวใหดาวเทีย มนํา
สัญญาณสงตอไปยังสถานีรับที่อยูไกลๆ คลื่นโทรทัศนมีความยาวคลื่นสั้นจึงไมสามารถเลี้ยวเบนออมผานสิ่งกีดขวาง
ใหญได ดังนั้น เมื่อคลื่นโทรทัศนกระทบอาคารหรือสิ่งปลูกสรางจะทําใหไมสามารถรับภาพไดชัดเจน
คลื่นโทรทัศนในประเทศไทยประกอบดวยชอง 3,5,7,9,NBT และ TPBS ซึ่งมีตําแหนงที่ตั้งของสถานีสง
สัญญาณดังนี้
ชอง 5 และ 7
ชอง 3, 9, NBT, TPBS

สถานีสงคลื่นอยูใกลอนุสาวรียชัยสมรภูมิ
สถานีสงคลื่นอยูที่ตึกใบหยก ประตูนํ้า

ปจจุบันคลื่นโทรทัศนในประเทศไทยเปนระบบแอนะล็อกซึ่งมีระบบการรับสัญญาณที่ไมสามารถพัฒนาได
จึงมีการปรับระบบรับสัญญาณเปนระบบดิจิตอล โดยระบบดิจิตอลมีจุดเดนกวาระบบแอนาล็อกทั้งในดานความคมชัด
ของภาพและเสียงและการสงขอมูลแบบดิจิตอลสามารถสงขอมูลไดมากกวาแบบเดิม (Multicasting) ซึ่งตอนนี้หลายๆ
ประเทศไดทําการพัฒนาระบบการรับสงสัญญาณดิจิตอลไปอีกระดับ แลว เชน โทรทัศนจอกวาง ( WIDE SCREEN)
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โทรทัศนความคมชัดสูง (HDTV) ในขณะที่ระบบแอนาล็อกไมสามารถพัฒนาประสิทธิภาพได ซึ่งระบบสัญญาณดิจิตอล
เกิดขึ้นมาจากการนําระบบคอมพิวเตอรมาพัฒนาใชในการชวยโทรทัศนแลวจึงไดมีการปรับปรุงโทรทัศนใหใชระบบ
ดิจิตอลดวย โดยระบบสัญญาณโทรทัศน มีจุดเดน จุดดอย ดังนี้

จุดเดนของระบบการสงสัญญาณแบบใหม (ดิจิตอล)
1. ระบบดิจิตอลมีระบบการบีบอัดสัญญาณ (Digital Compression) ทําใหสามารถสงรายการตอ
ชองไดมากขึ้น จากเดิม 1 ชองสงได 1 รายการแตระบบดิจิตอล 1 ชองจะสามารถสงไดถึง 4 6
รายการทางภาคพื้นดิน และ 8 10 รายการทางดาวเทียม
2. สามารถใหบริการเสริมอื่นๆได (ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต)
3. สามารถรับชมขณะอยูในพาหนะเคลื่อนที่ไดเชน รับโทรทัศนบนรถยนตได
4. สามารถใหบริการฟรี (Free to Air) หรือบริการเก็บคาสมาชิกได
5. เนื่องจากเครื่องสง 1 เครื่องสามารถสงไดหลายรายการ ทําใหคาใชจายตอรายการลดลง(จากเดิม
1 ชองสงได 1 รายการ)
6. ระบบดิจิตอลสามารถพัฒนาใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไดเพื่อรองรับเทคโนโลยีในการสงและรับ
โทรทัศนในอนาคตไดเชน โทรทัศนจอกวาง (WIDE SCREEN) โทรทัศนความคมชัดสูง (HDTV)
ในขณะที่ระบบแอนาล็อกไมสามารถพัฒนาประสิทธิภาพได
7. เนื่องจากระบบดิจิตอลนั้นเครื่องสงใชกําลังออกอากาศลดลงทําใหประหยัดพลังงาน
8. คุณภาพในการรับชมดีขึ้นไมมีเงาการรบกวนนอย เพราะถาจะรับไดชัดก็ชัดเลยแตถาอยูในที่รับ
ไมชัดก็จะรับไมได

จุดดอยของระบบการสงสัญญาณแบบเดิม (อะนาล็อก)
1. หากอยูใกลอุปกรณไฟฟาหรือแมเหล็กจะสงผลใหภาพไมคมชัดโดยเฉพาะชองตํ่า
2. หากมีสัญญาณอืน่ ทีส่ งมาจากสถานีวทิ ยุหรือโทรทัศนมารบกวน จะทําใหการรับสัญญาณไมคมชัด
3. หากโทรทัศนที่รับสัญญาณอยูในพื้นที่ที่มีสิ่งปลูกสรางอยางตึก หรือภูเ ขาบังการรับสัญ ญาณ
โทรทัศนทําใหใหเครื่องรับไมสามารถรับสัญญาณไดดี
4. แบบแอนาล็อกไมสามารถบีบอัดสัญญาณไดทําใหตองใชความถี่มากในการสง ทําใหมีสถานีนอย
5. การสงสัญ ญาณอื่น ๆไปรวมกันสัญ ญาณแบบแอนาล็อ กทํา ไดโดยยากเพราะจะมีผ ลตอการ
รบกวนคลื่นสัญญาณ
6. ชองสัญญาณนอยไมพอการใชงานที่มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
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3.4 คุณคาตอคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
3.4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของกลุมเปาหมายหลักในการดําเนินการโดยรอบโครงการ ในระยะ 1,000 เมตร ครอบคลุม
พื้นที่ เขตบางกะป โดยพื้นที่ตั้งโครงการอยูในแขวงคลองจั่น เขตบางกะป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของเขตบางกะป
1.1) ความเปนมาของเขตบางกะป
พื้นที่บริเวณเขตบางกะปในอดีตเปนปาทึบ เมื่อราวพุทธศักราช 2386 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว ไดเกิดกบฏที่เมืองนครจําปาศักดิ์ และเมืองหลวงพระบางจึงไดโปรดฯ ใหเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
เปนแมทัพ ยกกองทัพไปปราบจนสําเร็จเมื่อไดรับชัยชนะในราชการสงคราม จึงไดกวาดตอนครอบครัวหัวเมืองรายทางติดตาม
กลับมาดวย โดยตั้งบานเรือนอยูบริเวณคลองแสนแสบและคลองกุมในปจจุบ ัน ตอมามีผูอพยพมาทํามาหากิน เพิ่มขึ้นตาม
ลําดับ ทางราชการจึงไดจัดตั้งเปนอําเภอ ใหชื่อวา “อําเภอบางกะป” เมื่อ พ.ศ. 2454 โดยมีที่ตั้งอําเภออยูบริเวณตรงขาม
วัดเทพลีลา แขวงหัวหมากในปจจุบัน ตอมาอํามาตยพระยาเพชรปราณี สมุหนครบาล (สมัยนั้นมีบรรดาศักดิ์เปนหลวงนานา
นิคม) เจากรมอําเภอ เห็นวาที่วาการอําเภอเดิมไมเหมาะสมกับสภาพทองที่ จึงไดสั่งยายที่วาการอําเภอไปตามแนวคลองแสน
แสบทางทิศตะวันออกของที่ตั้งเดิม คือ บริเวณที่ตั้งสํานักงานเขตบางกะปในปจจุบัน
เขตบางกะปมีพื้นที่ปกครองทั้งหมด 28.523 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 2 แขวง คือ แขวงคลองจั่น และ
แขวงหัวหมาก มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดกับ

เขตลาดพราว และเขตบึงกุม เริม่ ตนจากจุดบรรจบระหวางขอบทางของถนนคู
ขนานทางดวนรามอินทรา อาจณรงคฟากตะวันออกกับคลองบางลําเจียกฝง
เหนือ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองบางลําเจียกฝงเหนือบรรจบกับคลองตา
หนังฝงตะวันออก

ทิศตะวันออก ติดกับ

เขตบึงกุม และเขตสะพานสูง เริม่ ตนจากจุดบรรจบระหวางคลองบางลําเจียกฝง
เหนือกับคลองตาหนังฝงตะวันออก ไปทางทิศใตตามแนวคลองตาหนังฝงตะวัน
ออกบรรจบกับคลองลําพังพวยฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนว
คลองลําพังพวยฝงเหนือบรรจบกับขอบทางถนนนวมินทรฟากใต ไปทางทิศตะวัน
ตกเฉียงใตตามแนวขอบทางของถนนนวมินทรฟากใตบรรจบกับขอบทางของ
ถนนเลียบบึงการเคหะฟากตะวันออกไปทางทิศใต ตามแนวขอบทางของถนน
เลียบบึงการเคหะฝากตะวันออกผานถนนบึงกุมไปทางทิศใตตามแนวขอบทาง
ของถนนเชือ่ มถนนบึงกุม – ถนนรามคําแหง ฟากตะวันออกบรรจบกับคลองแสน
แสบฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองแสนแสบฝงเหนือบรรจบกับ
คลองบานมา 2 ไปทางทิศใตตามแนวคลองบานมา 2 ฝงตะวันออกบรรจบกับ
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คลองวังใหญฝงตะวันออกไปทางทิศใตตามแนวคลองวังใหญฝงตะวันออกจน
บรรจบกับแนวคลองกะจะฝงเหนือ
ทิศตะวันตก ติดกับ

เขตหวยขวาง และเขตวังทองหลาง เริ่มตนจากจุดบรรจบระหวางคลองกะจะฝง
เหนือกับคลองแสนแสบฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองแสนแสบ
ฝงเหนือบรรจบกับคลองจั่น ฝงตะวันออก ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองจั่น
ฝงตะวัน ออกบรรจบกับ ขอบทางของถนนลาดพราวฟากเหนือ ไปทางทิศ
ตะวันออกตามแนวขอบทางของถนนลาดพราวฟากเหนือบรรจบกับขอบทาง
ของถนนลาดพราว 101 (ซอยวัดบึงทองหลาง) ฟากตะวันออกไปทางทิศเหนือ
ตามแนวขอบทางของถนนลาดพราว 101 ฟากตะวันออกบรรจบกับคลอง
ลํา พัง พวยฝงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองลํา พัง พวยฝงเหนือ
บรรจบกับคลองจั่นฝงตะวันออก ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองจั่นฝงตะวัน
ออกบรรจบกับ คลองทรงกระเทีย มฝงเหนือ ไปทางทิศ ตะวัน ตกตามแนว
คลองทรงกระเทีย มฝงเหนือ บรรจบกับ ขอบทางถนนคูขนานทางดวน
รามอินทรา อาจณรงค ฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือตามแนวขอบทางถนน
คูขนานทางดวนรามอินทรา อาจณรงค ฟากตะวันออกบรรจบกับคลองบาง
ลําเจียกฝงเหนือ

ทิศใต

เขตสวนหลวง เริ่มตนจากจุดบรรจบระหวางคลองวังใหญฝงตะวัน ออกกับ
คลองกะจะฝงเหนือไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองกะจะฝงเหนือจนบรรจบ
กับคลองแสนแสบฝงเหนือ

ติดกับ

1.2) สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของเขตบางกะป
เขตบางกะป มีพื้นที่อยูในความควบคุมดูแล 28.523 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 2 แขวง คือ แขวงคลองจั่น
และแขวงหัวหมาก เขตบางกะปเปนพื้นที่หนึ่งของกรุงเทพมหานครที่ถือไดวาเปนเขตชั้นในที่มีความเจริญเติบโตทางดาน
เศรษฐกิจอยางรวดเร็ว เนื่องจากมีการใชประโยชนในที่ดินเต็มพื้นที่เปนชุมชนหนาแนนมาก คงเหลือที่ดินวางเปลาจํานวนนอย
พื้นที่เขตบางกะปจึงเปนแหลงธุรกิจขนาดใหญที่สามารถสรางรายไดดานการจัดเก็บภาษีทองถิ่นใหกรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ ยังมีแหลงธุรกิจที่สรางอาชีพสรางรายไดและเปนศูนยรวมประชากรหมุนเวียนในพื้นที่เขตบางกะป
ดังนี้
(1) ประเภทศูน ยการคา ไดแก หางสรรพสิน คาเดอะมอลลบางกะป, ศูน ยการคาตะวัน นา, ศูน ยการคา
แฮปปแลนด, หางสรรพสิน คาแม็ค โคร, ศูน ยการคาเอ็น มารคพลาซา, หางสรรพสิน คาเทสโก โลตัส ,
หางสรรพสินคาบิ๊กซีเอ็กตราสุขาภิบาล 3, หางสรรพสินคาเดอะมอลลรามคํา แหง, หางสรรพสินคาบิ๊กซี
รามคําแหง
(2) ประเภทโรงภาพยนตร ไดแก เมเจอรซีนีเพล็กซ, เมเจอรฮอลลีวูด
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(3) ประเภทโรงแรม ไดแก โรงแรมอเล็กซานเดอร โรงแรมไดนาสตี้ โรงแรมปปอิน
(4) ประเภทตลาด ไดแก ตลาดบางกะป 1 3 ตลาดแฮปปแลนด ตลาดนครไทยตลาดเทคโน ตลาดเสรี
(5) ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมไดแก บริษ ัท เครื่อ งนุงหมสํา เร็จรูป จํา กัด , บริษ ัท ไทยนํ้าทิพย จํา กัด ,
บริษัท โอสถสภา จํากัด, บริษัท บิวตี้เจมสแฟคตอรี่ จํากัด, บริษัท กันยงวัฒนา จํากัด
(6) ประเภทสถานศึก ษา ไดแก สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร (นิด า), มหาวิท ยาลัย รามคํา แหง,
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค), มหาวิทยาลัยรัตนบัณทิต (อารแบค), สถาบันกวดวิชาตางๆ ในโครงการ
วิสุทธิ์ธานีและถนนรามคําแหง
จากขอมูลของสํานักงานเขตบางกะป รายไดจากการจัดเก็บภาษีในเขตบางกะป มีอัตราการเปลี่ยนแปลงการจัด
เก็บภาษีในป พ.ศ.2558 2562 พบวา ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน, ภาษีปาย และภาษีบํารุงทองที่ มีอัตราการเพิ่มขึ้นและลดลง ในชวง
5 ปที่ผานมา มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย รอยละ 4.75 รอยละ 1.52 และรอยละ 1.82 ตอป ตามลําดับมีรายละเอียด
ดังนี้
การจัดเก็บภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีปาย

ภาษีบํารุงทองที่

ป พ.ศ.
จํานวนเงิน
(บาท)

อัตราการเปลี่ยนแปลง

จํานวนเงิน

อัตราการเปลี่ยนแปลง

จํานวนเงิน

อัตราการเปลี่ยนแปลง

(%)

(บาท)

(%)

(บาท)

(%)

2558

311,653,163.38

21,082,212.20

2559

343,540,995.54

10.23

21,837,554.70

3.58

9,023,547.95

4.20

2560

360,409,703.18

4.91

23,074,028.80

5.66

8,897,677.46

1.39

2561

345,588,404.64

4.11

23,541,229.84

2.02

8,714,544.94

2.06

2562

373,124,844.06

7.97

22,316,717.01

5.20

9,284,648.44

6.54

อัตราเฉลี่ย

1.52

อัตราเฉลี่ย

1.82

อัตราเฉลี่ย
4.75
ที่มา : สถิติกรุงเทพมหานคร, 2563

8,660,163.27
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1.3) สภาพสังคมเขตบางกะป
(1) ชุมชนในเขตบางกะป
จากสถิติขอมูลชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2561 กองนโยบายและแผนงาน สํานักการวางผังและพัฒนา
เมือง กรุงเทพมหานคร และขอมูลรายชื่อชุมชนของกรุงเทพมหานคร 2562 สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร พบวา
จํานวนชุมชนในเขตบางกะป ตั้งแตป 2557 2562 ไมมีการเปลี่ยนแปลงยังคงมีจํานวน 29 แหง มีรายละเอียด ดังนี้
จํานวนชุมชน (แหง)

จํานวนการ
เปลี่ยนแปลง

สํานักงานเขต
บางกะป

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

29

29

29

29

29

29

0

ปจจุบนั เขตบางกะปมีชุมชนทีไ่ ดรับการจัดตัง้ ตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร วาดวยกรรมการชุมชน พ.ศ.
2534 มีคณะกรรมการชุมชนเปนผูประสานงานกับสวนราชการของสํานักงานเขตและกรุงเทพมหานคร เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ตลอดจนเสนอแนวทางการแกไขปญหาดานตางๆ ชุมชนทัง้ หมด 29 ชุมชน ประกอบดวย
แขวงหัวหมาก จํานวน 15 ชุมชน ไดแก
ชุมชนเยลูซาเล็ม

ชุมชนซอยรามคําแหง 68

ชุมชนประชารวมใจ

ชุมชนหมูบานกิตตินิเวศน

ชุมชนหมูบานศิขรินทร

ชุมชนหมูบานสวนสน

ชุมชนหมูบานอยูสบาย

ชุมชนวังโสม

ชุมชนริมคลองกะจะ

ชุมชนสามัคคีพัฒนา

ชุมชนวังใหญ

ชุมชนลําสาลี

ชุมชนลําสาลีพัฒนา

ชุมชนมัจฉา

ชุมชนหมูบานหากะรัตวิลลา
แขวงคลองจั่น จํานวน 14 ชุมชน ไดแก
ชุมชนวัดกลาง

ชุมชนสุขสัตน 26

ชุมชน 101 บึงทองหลาง

ชุมชนสุขเจริญพัฒนา

ชุมชนหมูบานพัฒนา หมู 8

ชุมชนหมูบานเทพทวี

ชุมชนโครงการรวมกันสราง

ชุมชนไขศรีปราโมชพัฒนา

ชุมชนรวมใจพัฒนา

ชุมชนหมูบานสินธร

ชุมชนมหาดไทย 2

ชุมชนหมูบานเสรี

ชุมชนหมูบานศูนยเยาวชนคลองจั่น

ชุมชนหมูบานรัชธานี
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(2) วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในเขตบางกะป
จากแผนที่แหลงวัฒนธรรมทองถิ่นที่มีชีวิตของสํานักวัฒนธรรม กีฬาและการทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร
2561 ของเขตบางกะป มีดังตอไปนี้
ชมรมโขนและนาฏศิลป มหาวิทยาลัยรามคําแหง ชมรมโขนและนาฏศิลป มหาวิทยาลัยรามคําแหง
กอตั้งโดยพันธกิจของมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ตองการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติ
ของมหาวิทยาลัยวาดวยการเปดฝกหัดนาฏศิลปโขนใหแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ดําเนิน
การจัดการฝกซอมตั้งแต พ.ศ. 2546 โดยเรียนเชิญคณาจารยดานนาฏศิลปจากวิทยาลัยนาฏศิลป กรม
ศิลปากร มาเปนครูผูฝก วิธีการฝกซอมชวงแรกเริ่มตนดวยการฝกสัปดาหละ 1 วัน แลวเพิ่มความถี่ขึ้น
เปนสัปดาหละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง การฝกสอนเริ่มดวยการแยกกลุมผูฝกออกเปน พระ นาง ยักษ ลิง
แลวฝกหัดตั้งแตความรูขั้นแรกเริ่มของนาฏศิลปจนถึงขั้นสูงเปดสอนทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา
17.00 20.00 น. โดยไมคิดคาใชจาย
งานประเพณีวันอาสาฬหบูชา วัดพระไกรสีห (นอย) อาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 8 หรือ
วัน พระจัน ทรเต็ม ดวงในเดือ นกรกฎาคม ถือ เปนวัน สํา คัญ ของพุทธศาสนิก ชน เนื่อ งจากเปนวัน ที่
พระพุทธเจาไดทรงแสดงธรรมเทศนาธัมมจักกัปปวัตนสูตรแก ปญจวัคคียเปนครั้งแรกเมื่อ 54 ปกอน
พุทธศักราช ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ในวันนี้จึงบังเกิดรัตนตรัย แกวอันประเสริฐสุดของพุทธศาสนิกชน
คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ การจัดงานประเพณีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาของวัดพระไกร
สีห (นอย) ประกอบดวยพิธีและกิจกรรมที่สําคัญคือ การตักบาตรพระสงฆ การถวายสังฆทาน การแห
เทียนพรรษาเพื่อพระสงฆไดจุดบูชาตลอดระยะเวลา 3 เดือน กิจกรรมสําคัญคือการเวียนเทียนรอบพระ
อุโบสถ 3 รอบโดยเริ่มเวลา 20.00 น.ในแตละปมีผูเขารวมงานเวียนเทียนประมาณ 10,000 คน
งานประเพณีวันอาสาฬหบูชา วัด เทพลีลา งานประเพณีวันอาสาฬหบูชา ที่วัดเทพลีลาซึ่งเปนพระ
อารามหลวงนั้นเริ่มตนตั้งแตเวลา 08.00 น. เชนกัน มีกิจกรรมทําบุญตักบาตร ตอดวยการถวายเทียน
พรรษามีกิจกรรมสําคัญคือ การเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเวลา 20.00 น.
งานฝมือ การผลิต ศาลาหมุน ทรงไทยจํา ลอง บานไทยทํา กอตั้ง โดยนายรัช ตา เหล็ก มวง เมื่อ
พ.ศ. 2547 ดํา เนิน การผลิต ศาลาหมุน ทรงไทยจํา ลองโดยเริ่ม ตนสรางเรือ นไทยขนาดจํา ลองดวย
มาตราสวน 1 : 80 และ 1: 100 เอกลักษณศาลาไทยของบานไทยทําคือ สรางดวยไมสักทอง สามารถ
หมุนได มีหลอดไฟและมีเสียงบทสวดมนต เปนการประยุกตเรือนไทยที่ลงตัว ปจจุบันบานไทยทําได
ขยายกําลังการผลิตสูชุมชนเพื่อเปนการถายถอดความรูใหแกสมาชิกและผูสนใจ ทั้งยังเปนการเพิ่มราย
ไดใหกับผูรวมผลิตดวย
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1.4) โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางสังคม ในเขตบางกะป
เขตบางกะปมีการขยายตัวอยางรวดเร็วจากการลงทุนจากภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในป พ.ศ. 2530
2537 มีการกอสรางสนามราชมังคลากีฬาสถาน และศูนยการคาเดอะมอลลบางกะป สงผลใหเกิดการจางงาน มีการเพิ่มขึ้น
ของสํานักงานและรานคาบริเวณโดยรอบศูนยการคา และทําใหยานบางกะปยิ่งมีการเติบโตอยางรวดเร็ว
ปจจุบัน เขตบางกะปเปนศูนยกลางการอยูอาศัย การคาขาย แหลงงานขนาดใหญทั้งภาครัฐและเอกชน
ของกรุง เทพฯ ฝงตะวัน ออก โดยในเขตบางกะป มีโ ครงสรางพื้น ฐานและสิ่ง อํา นวยความสะดวกทางสัง คม ดัง นี้
(ขอมูลสํานักงานเขตบางกะป กรุงเทพมหานคร, 2563)
1. การประปานครหลวง สาขาลาดพราว พบวา ในป 2562 มีผูใชนํ้าทั้งสิ้น 166,168 ราย ปริมาณนํ้า
ผลิตจาย 105.28 ลานลูกบาศกเมตร/ป ปริมาณนํ้าจําหนายรวม 85.82 ลานลูกบาศกเมตร/ป คงเหลือ
ปริมาณนํ้าที่สามารถจายไดอีก 19.46 ลานลูกบาศกเมตร/ป หรือ 53,315.07 ลูกบาศกเมตร/วัน จาก
ขอมูลสถิติปริมาณนํ้าผลิตจาย ปริมาณนํ้าจําหนาย ยอนหลัง 5 ป ในรายงานประจําปของการประปา
นครหลวงป 2558 2562 โดยมีผูใชนํ้าเพิ่มขึ้นทุกปเฉลี่ยรอยละ 1.05 ตอป มีรายละเอียดดังนี้
ผูใชนํ้า
ปริมาณนํ้าผลิตจาย
(ลาน ลบ.ม.)

ปริมาณนํ้าจําหนาย
(ลาน ลบ.ม.)

เหลือจาย
(ลาน ลบ.ม.)

ราย

2558

103.18

86.43

16.75

159,328

2559

106.35

85.52

20.83

161,219

1.17

2560

103.88

84.67

19.21

162,804

0.97

2561

100.80

82.99

17.81

164,562

1.07

2562

105.28

85.82

19.46

166,168

0.97

เฉลี่ย

1.05

ป พ.ศ.

อัตราเปลี่ยนแปลง
(รอยละ)

จากขอมูลรายงานประจําป 2562 ของการประปานครหลวง มีแผนงานและโครงการที่รองรับ
การขยายตัวของที่อยูอาศัย ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ประกอบดวย
(1) ขยายกํา ลัง การผลิต ที่โรงงานผลิต นํ้ามหาสวัส ดิ์เ พิ่ม ขึ้น อีก 80,000 ลบ.ม./วัน เพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบจายนํ้าดายการกอสรางอุโมงสงนํ้า กอสรางสถานีสูบนํ้าบางมด และ
ขยายถังเก็บนํ้าใสพรอมงานกอสรางวางทอประปา และงานที่เกี่ยวของอื่นๆ ในป 2560
2567
(2) ดํา เนินการวางทอประปาใหม และปรับปรุงทอประปาในพื้นที่รับผิดชอบของการประปา
นครหลวง ทั้ง 18 สาขาในป 2559 2565
(3) งานปรับปรุงทอจายนํ้าเพื่อลดนํ้าสูญ เสียและปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของโครงขาย
ระบบทอของการประปานครหลวงในป 2555 2564
(4) งานปรับปรุงระบบสงนํ้าดิบฝงตะวันออก ซึ่งเปนแหลงนํ้าดิบสําหรับโรงงานผลิดนํ้าบางเขน
โรงงานผลิตนํ้าสามเสน และโรงงานผลิตนํ้าธนบุรี จากบริเวณโรงงานผลิตนํ้าบางเขน ถึง
บริเวณสถานีสูบนํ้าดิบสําแล ใหมีศักยภาพในการสงนํ้าและปองกันการเกิดปญหานํ้าทวม
ตามแนวคันคลองประปาอยางถาวร ในป 2556 2565
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2. การไฟฟานครหลวง เขตนวลจันทร พบวา ในป 2562 มีความสามารถในการจําหนายไฟฟาไมรวม
ไฟฟาสาธารณะตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2562 รวมทั้งหมด 1,832.16 ลานหนวย และ
มีจํานวนผูใชไฟฟาทัง้ หมด 186,478 ราย จากขอมูลสถิตหิ นวยจําหนายไฟฟา และผูใชไฟฟา ยอนหลัง 5 ป
ในรายงานประจําปของการไฟฟานครหลวงป 2558 2562 โดยมีผใชไฟฟาเพิ
ู
่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 1.19 ตอป
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผูใชไฟฟา
ปริมาณหนวยจําหนายไฟฟา
(ลานหนวย)

ราย

2558

1,851.99

177,550

2559

1,930.89

181,053

1.93

2560

1,904.36

180,465

0.33

2561

1,906.45

182,352

1.03

2562

1,832.16

186,478

2.11

เฉลี่ย

1.19

ป พ.ศ.

อัตราเปลี่ยนแปลง
(รอยละ)

จากขอมูลแผนปรับปรุงและขยายระบบจําหนายไฟฟา ป 2560 2564 เพื่อรองรับความตองการ
ไฟฟาที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนี่อง ดังนี้
(1) แผนงานพัฒนาระบบสถานีตนทางจํานวน 6 แหง 4,300 KVA และสถานียอย จํานวน 26
แหง 2,800 KVA
(2) แผนงานพัฒนาระบบสายสงไฟฟา ทั้งงานกอสรางสายสงใหมและปรับปรุงสายสงอากาศเปน
สายสงใตดิน
(3) แผนงานพัฒนาระบบจายไฟฟาแรงดันกลางและตํ่า ประกอบดวย สายปอน ระดับแรงดัน
12 24 KV สายแรงตํ่า หมอแปลงจําหนาย เครื่องวัดหนวยไฟฟา และคาปาซิเตอร
(4) แผนงานเปลี่ยนแรงดันไฟฟา จาก 12 KV เปน 24 KV เปนโครงการที่เปนประโยชนในการ
แกไขปญหาพื้นที่ไ ฟฟาดับ และระยะเวลาในการบํา รุงรักษา โดยชวยใหการดํา เนิน งาน
สะดวกและรวดเร็วขึ้น เปนการลดการสูญเสียที่เกิดจากไฟฟาดับใหนอยลง
3. ระบบคมนาคมเสนทางหลัก 8 สาย ไดแก ถนนรามคําแหง ถนนลาดพราว ถนนเสรีไทย ถนนนวมินทร
ถนนศรีนครินทร ถนนกรุงเทพ กรีฑา ถนนศรีบูรพา และถนนหัวหมาก
4. คลอง จํานวน 21 คลอง ประกอบดวย คลองที่อยูในความดูแลของสํานักการระบายนํ้า 9 แหง และ
คลองที่อยูในความดูแลของสํานักงานเขตบางกะป 12 แหง ดังนี้
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1) คลองที่อยูในความดูแลของสํานักการระบายนํ้า : จํานวน 9 แหง ไดแก
คลองจั่น

คลองตาหนัง

คลองยายเผื่อน

คลองลําพังพวย

คลองจิก

คลองบานมา

คลองแสนแสบ

คลองหัวหมาก

คลองลําบึงบานมา
2) คลองที่อยูในความดูแลของสํานักงานเขตบางกะป : มีจํานวน 12 แหง ไดแก
คลองเกรียง

คลองจิก

คลองจิต

คลองจิกกานดา

คลองฉัตรโฉม

คลองโตะยอ

คลองลําสาลี

คลองวัดกลาง

คลองวัดบึงทองหลาง

คลองวัดศรีบุญเรือง

คลองวังใหญ

คลองสะพานสูง

5. สถานศึกษา ในเขตบางกะปทั้งสิ้น 51 แหง แบงออกตามสังกัดเปน 5 สังกัด ดังนี้
1) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : จํานวน 3 แหง ไดแก
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

โรงเรียนเทพลีลา

โรงเรียนบางกะป
2) โรงเรียนสังกัดสํานักงานกรุงเทพมหานคร : มีจํานวน 11 แหง ไดแก
โรงเรียนบานบางกะป

โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ

โรงเรียนสุเหราคลองจั่น

โรงเรียนวัดเทพลีลา

โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง

โรงเรียนลําสาลี

โรงเรียนคลองกะจะ

โรงเรียนสุเหราวังใหญ

โรงเรียนสุเหราหัวหมากนอย โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
โรงเรียนมัธยมบานบางกะป
3) สถานศึกษาสังกัดการอาชีวศึกษา จํานวน 8 แหง ไดแก
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

โรงเรียนเทคโนโลยีชางอุตสาหกรรมกรุงเทพ

โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ (เซนเทเรซา) โรงเรียนการจัดการการโรงแรมและการทอง
เที่ยวนานาชาติ
โรงเรียนศูนยพัฒนาความรูและวิชาชีพ
โรงเรียนฝกวิชาชีพแรงงานไทย

โรงเรียนเทคโนโลยีบางกะป
ศูนยวิชาชีพเกริกไทยพัฒนา
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4) สถานศึกษาสังกัดอุดมศึกษา จํานวน 6 แหง ไดแก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ฝายประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ฝายมัธยมศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (ABAC)
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC)
5) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน : มีจํานวน 23 แหง ไดแก โรงเรียนเพ็ญ
สมิทธิ์ โรงเรียนนานาชาติเอ็ดเวนตีรามคําแหง โรงเรียนพรอมมิตรวิทยา โรงเรียนหัวหมากวิทยา
นุสรณ โรงเรียนถนอมบุตร โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห โรงเรียนณัฐวุฒิวิทยา โรงเรียน
นราธิป โรงเรียนอนุบาลกาญจนาพร โรงเรียนอนุบาลเคหะคลองจั่น โรงเรียนอนุบาลใจทิพย
โรงเรียนอนุบาลชุติมา โรงเรียนอนุบาลภัทรบุตร โรงเรียนอนุบาลวรรณทิพย โรงเรียนอนุบาล
ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลเด็กสากล โรงเรียนอนุบาลวิมลทิพย โรงเรียนอนุบาลสุดนรี โรงเรียน
อนุบาลกรสุภา โรงเรียนอนุบาลนราธิปพิทยา โรงเรียนอนุบาลนานาชาตินีวา โรงเรียนอนุบาลอิน
เตอรคิต และโรงเรียนอนุบาลทับแกว
6. สถานพยาบาล จากขอมูลยอนหลัง 5 ป (พ.ศ. 2558 2562) พบวา เขตบางกะปมีจํานวนสถานพยาบาล
เทาเดิม จํานวน 7 แหง ดังนี้
โรงพยาบาลรามคําแหง

โรงพยาบาลเวชธานี

ศูนยบริการสาธารณสุข 35

ศูนยบริการสาธารณสุข 35 สาขากาญจนวาส

สถานีอนามัยมหาวิทยาลัยรามคําแหง

ศูนยสุขภาพชุมชนอนันตสุขสันต

สถานพยาบาลและบําบัดผูติดยาเสพติดวังทองหลาง
7. สถานีดับเพลิง จํานวน 1 แหง คือ สถานีดับเพลิงหัวหมาก
8. สถานีตํารวจ จํานวน 2 แหง ไดแก สถานีตํารวจนครบาลลาดพราว และสถานีตํารวจนครบาลหัวหมาก
9. ศาสนสถาน จากขอมูลยอนหลัง 5 ป (พ.ศ. 2558 2562) พบวา เขตบางกะปมีจํา นวนศาสนสถาน
เทาเดิม จํานวน 18 แหง ดังนี้
วัด 5 แหง ไดแก วัดศรีบุญเรือง วัดจันทวงศาราม วัดบึงทองหลาง วัดพระไกรสีห(นอย) และวัด
เทพลีลา
โบสถ 5 แหง ไดแก คริสตจักรใจสมานรามคําแหง คริสตจักรสยามกรุงเทพฯ คริสตจักรหัวหมาก
คริสตจักรสันติสุขชุมชน และวัดพระมารดานิจจานุเคราะห
มัสยิด 8 แหง ไดแก มัสยิดยามีอุลอิสลาม มัสยิดซีรออุลอีบาดะห มัสยิดฟตอุลบารี มัสยิดนูรูล
อิบาดะห มัสยิดดารุลอิบาดะห มัสยิดนูรูนอิสลาม มัสยิดริดวานุนอิสลาม มัสยิดมีอุลมุตตะกีน
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10. สถานที่ท องเที่ย ว จํา นวน 5 แหง ไดแก วัด พระไกรสีห (นอย) วัด ศรีบ ุญ เรือ ง วัด บึง ทองหลาง
พิพิธภัณฑปราสาท พิพิธภัณฑกีฬาแหงชาติ
11. การจัด เก็บ ขยะมูล ฝอย เขตบางกะป จากขอมูล สถิติก ารจัด เก็บ มูล ฝอยของสํา นัก สิง่ แวดลอม
กรุงเทพมหานคร โดยมีปริมาณมูลฝอยที่จดั เก็บ ยอนหลัง 5 ป (ป 2559 2563) มีอตั ราการจัดเก็บมูลฝอย
เฉลีย่ ตอวันลดลง รอยละ 0.69 มีรายละเอียดดังนี้
ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บ
ป พ.ศ.

อัตราการเปลี่ยนแปลง
(รอยละ)

(ตัน/ป)

(ตัน/วัน)

2559

117,706.24

321.60

2560

123.449.53

338.22

4.91

2561

125.081.07

342.69

1.30

2562

120.307.55

329.61

3.97

เม.ย. 2563

66,851.06

313.85

5.02

อัตราเฉลี่ยตอวัน ระยะเวลา 5 ป

0.69

สาเหตุที่มีปริมาณขยะลดลง เนื่องจากสํานักงานเขตไดมีการรณรงคใหมีการลดปริมาณขยะ
อยางตอเนื่อง ตามที่ปรากฏในพันธกิจของสํานักงานเขต
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1.5) ประชากรในเขตบางกะป
ในการคาดการณประชากรของเขตบางกะป ประกอบดวยประชากร 2 สวน คือ ประชากรทะเบียนราษฎร
และประชากรแฝง
ดังนั้น

ประชากรรวมของเขตบางกะป = ประชากรทะเบียนราษฎร + ประชากรแฝง

(1) ประชากรทะเบียนราษฎร
จากขอมูลประชากรทะเบียนราษฎรของสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
พบวาในป พ.ศ.2562 ประชากรในเขตบางกะป มีจํานวน 146,108 คน แยกเปน ชาย 66,559 คน และหญิง 79,549 คน
โดยมีพื้นที่ปกครองทั้งหมด 28.523 ตารางกิโลเมตร คิดเปนความหนาแนน 5,122 คนตอตารางกิโลเมตร มีบานจํา นวน
104,926 หลัง
เมื่อพิจารณาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงประชากรทะเบียนราษฎรจากขอมูลยอนหลัง 10 ป ในป พ.ศ.2553
2562 ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบวา ในชวง 10 ปที่ผานมา มีอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรทะเบียน
ราษฎร ลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.26 ตอป เนื่องจากอัตราการเกิดตอประชากร 1,000 คนลดลง สวนอัตราการตายตอประชากร
1,000 คนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีอัตราการยายเขาและอัตราการยายออกเปนปจจัยในการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรของเขต
บางกะป ดังแสดงในตารางที่ 3.4 1 และภาพที่ 3.4 1
สําหรับจํานวนบานในเขตบางกะป พบวา มีแนวโนมเพิม่ ขึน้ ทุกป ในป พ.ศ.2553 เขตบางกะป มีจํานวนบาน
88,135 หลัง เมือ่ เวลาผานไป 10 ป (พ.ศ.2562) จะเห็นวา เขตบางกะปมีจํานวนบานเพิ่มขึน้ เปน 104,926 หลัง ซึ่งมีจํานวน
บานเพิ่มขึ้นเฉลี่ย รอยละ 1.96 ตอป ขณะที่ประชากรทะเบียนราษฎรมีแนวโนมลดลง เนื่องจากเขตบางกะปเปนเขตที่มีการ
พัฒนาเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยเพิ่มขึน้ จํานวนมาก มีการเปลี่ยนแปลงการใช
ที่ดินจากที่อยูอาศัยในแนวราบเปนที่อยูอาศัยในแนวดิ่ง ซึ่งมีจํานวนหองชุดพักอาศัยหรือบานที่ตองออกโฉนดและจดทะเบียน
บานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในแตละป ซึ่งบางสวนมีทะเบียนบานแตไมมีชื่ออยูในทะเบียนราษฎร
สําหรับขอมูลการเกิด การตาย การยายเขา การยายออก ซึ่งจากการสอบถามเจาหนาที่ของสํานักบริหาร
การทะเบียนฯ พบวา จํานวนในแตละปสามารถคลาดเคลื่อนได โดยมีสาเหตุดังนี้
1. จํานวนการเกิดและผูเสียชีวิตผันตามจํานวนสถานพยาบาลในเขตนั้นๆ ที่ประชาชนจากนอกเขต
พื้นที่เขามาใชบริการ เชน สํานักงานเขตที่เปนที่ตั้งของสถานพยาบาลจํานวนมาก จะมีการแจงเกิด
และการแจงตายจํานวนมากตามไปดวย เพราะทางเขตจะไดขอมูลการเกิดและการเสียชีวิตจากโรง
พยาบาลมาบันทึกขอมูลสถิติการเกิดและการตายของเขตนั้นๆ ซึ่งทําใหอัตราการเกิดการตายมีความ
ผกผันไมสมํ่าเสมอในแตละป
จํานวนสถานพยาบาลในเขตบางกะป มีโรงพยาบาล ทั้งหมด 2 แหง คือ โรงพยาบาลรามคําแหง
และโรงพยาบาลเวชธานี
2. การแจงเกิดกําหนดเวลาการแจงเกิดภายใน 15 วัน นับแตวันที่เด็กเกิดและในกรณีจําเปนไมอาจแจง
ไดตามกําหนด ใหแจงภายหลังไดแตตองไมเกิน 30 วันนับแตวันเกิด
3. การแจงตายของแตละเขตมีหลักเกณฑ ดังนี้ (สวนบริห ารและพัฒ นาเทคโนโลยีก ารทะเบีย น
กระทรวงมหาไทย, 2561)
คนตายในบาน ใหเจาบานหรือ ผูพบศพแจงตอนายทะเบีย นผูรับ แจงแหงทองที่ท ี่ม ีค น
ตาย ภายใน 24 ชัว่ โมง นับแตเวลาตาย หรือพบศพ
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คนตายนอกบาน ใหคนที่ไปกับผูตายหรือผูพบศพแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่มีการ
ตายหรือพบศพ หรือแหงทองที่ ที่จะพึงแจงไดภายในยี่สบิ สี่ชั่วโมงนับแตเวลาตายหรือเวลาพบศพ
4. การยายถิ่น กําหนดใหเจาของบานแจงยายเขา/ยายออก ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ยายเขา/ยายออก
นอกจากนี้ ยังพบวาในป พ.ศ. 2562 มีอัตราการยายเขาและยายออกเพิ่มขึ้นที่ รอยละ 19.18 และ 12.39
ตามลําดับเนื่องจากในป พ.ศ.2562 มี “โครงการบานหลังแรก” ซึ่งเปนมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล ในชวงวันที่ 30
เมษายน ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และการประกาศใชพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 ประกอบกับ
ในเขตบางกะปเปนแหลงธุรกิจของประเทศทําใหมีอาคารสํานักงานและอาคารชุดพักอาศัยจํานวนมาก จึงทําใหมีจํานวนผูยาย
เขาและยายออกเพิ่มมากขึ้น
ประชากรทะเบียนราษฎรในเขตบางกะป ป พ.ศ.2553 2562
150,000
149,606
149,056 148,964 149,102
149,000

148,645
148,491
148,392
147,800

148,000

146,841
147,000
146,108
146,000
ป พ.ศ.

ภาพที่ 3.4 1 ประชากรทะเบียนราษฎรในเขตบางกะป ตั้งแตป พ.ศ.2553 พ.ศ.2562
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จํานวนบานในเขตบางกะป ป พ.ศ.2553 2562
104,926

106,000

104,234
102,119
100,751
100,046

101,000
97,866
95,265
96,000
92,013
90,754
91,000
88,135

ป พ.ศ.

86,000

ภาพที่ 3.4 1(1) จํานวนบานในเขตบางกะป ตั้งแตป พ.ศ.2553 พ.ศ.2562

(2) ประชากรแฝงจากการสํามะโนประชากรและการเคหะ
จากการศึกษาขอมูลสถิติสํา มะโนประชากร ของสํานักงานสถิต ิแหงชาติ ซึ่งจะดํา เนินการสํา รวจทุก ๆ
10 ป เปนการสํารวจประชากรที่เขามาพักอาศัยที่มีชื่ออยูในทะเบียนราษฎร และไมมีชื่ออยูในทะเบียนราษฎร ในปพ.ศ.2543
และ 2553 และขอมูลประชากรแฝง กรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ. 2557 2562 นําความหนาแนนประชากรแฝงดังกลาวมาใช
แทนคาในการคาดการณประชากรแฝงในเขตบางกะปโดยคาดวาในป พ.ศ.2562 มีประชากรทีไ่ มมีชอื่ ในทะเบียนราษฎรทั้งสิน้
43,693 คน
(3) แนวโนมจํานวนประชากรรวมในอนาคต
ในการคาดการณการเปลี่ยนแปลงประชากรในอนาคต มีวิธีการฉายภาพที่ถือปฏิบัติ 3 วิธี คือ (ปราโมทย
ประสาทกุล, 2543, น.315 338)
1. วิธกี ารทางคณิตศาสตร (Mathematical Method) เปนวิธีการนําสูตรทางคณิตศาสตรมาใชในการ
พยากรณในอนาคต ซึง่ เกีย่ วของกับองคประกอบ 3 ประการ คือ ประชากรฐาน (Po) ขอสมมติเกีย่ วกับ
อัตราเพิม่ หรืออัตราการเปลีย่ นแปลงประชากร (r) และระยะทางของการฉายภาพหรือจํานวนปที่
ตองการฉายภาพประชากรไปในอนาคตวาตองการพยากรณจํานวนประชากรไปในอนาคตขางหนา (n)
ซึง่ วิธนี สี้ รางดวยโปรแกรม Microsoft Excel จํานวน 5 รูปแบบ คือ แบบจําลองเชิงเสน (Linear) แบบ
จําลองเชิงทวีกําลัง (Exponential) แบบจําลองกําลัง (Power) แบบจําลองลอการิทมึ (Logarithmic)
และแบบจําลองพหุนาม (Polynomial)
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2. วิธกี ารใชอัตราสวน (Ratio Method) เปนวิธีการใชสัดสวน (proportion) ของประชากรจําแนกตาม
คุณสมบัตติ างๆ ของประชากรอาจจะเปนการกระจายตัวของเพศ การกระจายตัวตามกลุมอายุ การกระ
จายตัวตามเขตทีพ่ กั อาศัยหรือเขตพืน้ ทีย่ อย แลวตัง้ เปนขอสมมติ เพือ่ การพยากรณประชากร หลังจาก
นัน้ นําไปคูณกับจํานวนประชากรรวมทีไ่ ดทําการคาดการณไวแลว ซึง่ วิธนี ไ้ี มสามารถใชโดยลําพังตัวเอง
ตองใชประกอบกับวิธกี ารทางคณิตศาสตร (Mathematical Method)
3. วิธีองคประกอบของการเปลี่ยนแปลงประชากรตามรุนอายุ (Cohort Component Method) เปนวิธี
การแยกวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงประชากรในแตละรุนอายุ (Cohort) ตามองคประกอบดานการเกิด
การตายและการยายถิ่นสุทธิของคนรุนอายุนั้นที่มผี ลตอการเปลี่ยนแปลงของประชากร คือ ประชากร
ในรุนอายุหนึ่งของเวลาหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปสูอีกเวลาหนึ่งโดยมีอายุเพิ่มขึ้นนั้น จะเกิดจากการตาย
และการยายถิ่นสุทธิของคนรุนอายุนั้น
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การเปรียบเทียบขอดีและขอเสียการคาดการณการเปลี่ยนแปลงประชากรในแตละวิธี รายละเอียดดังนี้
วิธีการคาดการณประชากร

ขอดี

ขอเสีย

1. วิธีทางคณิตศาสตร
(Mathematical Method)

มีรูปแบบงายไมซับซอน
มีการนําไปประยุกตใชอยางแพรหลาย
ใชขอมูลยอนหลังที่ไมซับซอน
ไมสามารถใชไดสําหรับการเก็บขอมูลยอน
หลังที่มีขอมูลจํากัด

สามารถฉายภาพประชากรใหไดแคเพียงจํานวนรวม
ไมสามารถใหรายละเอียดโดยเฉพาะโครงสรางอายุ
ของประชากร
ขอสมมุติที่ใชเปนขอสมมุติรวม คือ รวมการเกิด การ
ตาย การยายถิ่นเขาไวดวยกัน จึงไมสามารถแยกผล
ขององคประกอบการเปลี่ยนแปลงประชากรแตละตัว
ออกมาได
วิธีทางคณิตศาสตรมีจุดออนอยูมากเมื่อตองการฉาย
ภาพในรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางอายุและเพศ
ของประชากร

2. วิธีการใชอัตราสวน
(Ratio Method) 1/

ผลการคาดการณหากไดรับ ขอมูล ที่ถ ูก
ตองจะมีความนาเชื่อถือ

ไมสามารถใชคาดการณประชากรโดยลํา พังตัวเอง
ตองใชปร ะ กอบกับ วิธ ีอ ื่น ๆ เชน วิธ ีก าร ทาง
คณิตศาสตรรวมดวย
ตองใชขอมูลยอนหลังที่ละเอียด เชน เพศ อายุ การ
ยายเขา การยายออก มาเกี่ยวของจึงมีความยุงยาก
ในการหาขอมูลมากกวาวิธีการทางคณิตศาสตร

3. วิธีองคประกอบของการ
เปลี่ยนแปลงประชากรตามรุนอายุ
(Cohort component Method)2/

ผลการคาดการณหากไดรับ ขอมูล ที่ถ ูก
ตองจะมีความนาเชื่อถือ และใชในการคาด
การณขอมูลขนาดใหญ

ตองจําแนกประชากรฐานตามเพศเนื่องจากโอกาส
การตายหรือการรอดชีวิตและพฤติกรรมการยายถิ่น
ของเพศชายและเพศหญิง มีค วามแตกตางกัน จึง มี
ความซับซอนมาก
ตองจําแนกประชากรตามรุนอายุ ซึ่ง การรวบรวม
หรือการไดมาของขอมูล ทุต ิย ภูม ิท ี่จ ําแนกตามเพศ
และอายุเปนขอจํากัด
มีข อจํา กัด และมีค วามยุงยากซับ ซอนกวาการใช
อัตราสวน (Ratio method) และวิธีทางคณิตศาสตร
(Mathematical Method) เนื่องดวยตองการความ
ละเอียดของขอมูลทุติยภูมิที่นําไปใชในการคํานวณ

1/

อางอิง :

ปราโมทย ประสาทกุล , 2543. ประชากรศาสตร สารัต ถศึก ษาเรื่อ งประชากรมนุษ ย, พิม พครั้ง ที่ 1
กรุงเทพมหานคร. หนาที่ 315 – 338
2/

ปทมา วาพัฒนวงศ และปราโมทย ประสาทกุล, 2556. ประชากรไทยในอนาคต. สืบคนเมื่อ 25 กรกฎาคม
2563 จาก http:www.hed.go.th/ประชากรไทยในอนาคต.pdf
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(3.1) ขอพิจารณาการเลือกใช
ในการพิจารณาเลือกใชวิธีการคาดการณประชากรในอนาคตที่มีความเหมาะสมนั้นขึ้นอยูกับระดับขอมูล
พื้นฐานที่มีการเก็บรวบรวมคอนขางมีจํากัด และไมเพียงพอตอการคํานวณ รวมถึงการนําเสนอผลการคาดการณประชากร
ในอนาคต โดยเฉพาะวิธีที่ 2 วิธีการใชอัตราสวน (Ratio Method) และวิธีที่ 3 วิธีองคประกอบของการเปลี่ยนแปลงประชากร
ตามรุนอายุ (Cohort Component Method) เปนวิธีที่ตองการขอมูลในระดับเชิงลึกสําหรับนําไปใชในการคํานวณ ซึ่งทั้ง 2
วิธีนี้ มีความเหมาะสมตอการนําไปใชในการวางผังเมืองรวม และงานวิจัยตางๆ สวนการคาดการณประชากรในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) เปนการคาดการณประชากรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่คาดวาจะสงผลกระทบตอชุมชน
ที่อยูโดยรอบเทานั้น จึงเห็นวาวิธีที่ 1 วิธีการทางคณิตศาสตร (Mathematical Method) เพียงพอและเหมาะสมตอการนํามา
ใชในการคาดการณ
ในการคาดการณประชากรของเขตบางกะป ประกอบดวย ประชากร 2 สวน คือ ประชากรทะเบียนราษฎร
และประชากรแฝง (ประชากรที่ไมมีชื่อในทะเบียนราษฎรที่เขามาทํางานและพักอาศัยในพื้นที่)
ประชากรรวมของเขตบางกะป = ประชากรทะเบียนราษฎร + ประชากรแฝง
ดังนั้น ฐานขอมูลที่นํามาคาดการณแนวโนมประชากรทั้งหมดในเขตบางกะป (ตั้งแตป พ.ศ.2563 2577)
ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
ประชากรทะเบียนราษฎร ใชขอมูลของสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ในชวงที่ผานมา
ตั้งแตป 2553 2562 และใชจํานวนประชากรป 2553 เปนปฐานในการศึกษา
ประชากรแฝง โดยใชขอมูล สถิต ิส ํา มะโนประชากรและการเคหะ ป 2543 และ 2553
ที่ดํา เนินการสํารวจทุก ๆ 10 ป และขอมูล ประชากรแฝงในประเทศไทย พ.ศ.2557 2562 ของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ และใชจํานวนประชากรแฝงป 2543 เปนปฐานในการศึกษา
(3.1) การคาดการณประชากรทะเบียนราษฎร
จากการศึกษาแนวโนมประชากรทะเบียนราษฎรในอนาคตเขตบางกะป ดวยวิธีการทางคณิตศาสตร
(Mathematical Method) ดวยขอมูล ประชากรทะเบีย นราษฎรยอนหลัง 10 ป และทดสอบสมการสหสัม พัน ธ
ของการเปลี่ยนแปลงประชากร โดยพิจารณาขอดีขอเสีย ของแตละสมการดวยโปรแกรม Microsoft Excel และ SPSS
จํานวน 5 รูปแบบ ดังนี้ (ตารางที่ 3.4 2 และภาพที่ 3.4 2)
สมการเชิงเสน (Linear)
f(x) = 299.5091x + 149,947.8000 ; r2 = 0.6911 ; Residuals = 3.186
สมการเชิงทวีกําลัง (Exponential)
f(x) = 149,958.1139 exp ( 0.0020 x) ; r2 = 0.6905 ; Residuals = 0.299
สมการกําลัง (Power)
f(x) = 149,907.3538 x 0.0072 ; r2 = 0.5046 ; Residuals = 0.299
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สมการลอการิทมึ (Logarithmic)
f(x) = 1,058.4550 ln (x) + 149,899.2341 ; r2 = 0.5059 ; Residuals = 3.191
สมการพหุนาม (Polynomial)
f(x)= 59.2538x2 + 352.2826x + 148,644.2167 ; r2=0.8642 ; Residuals = 3.180
ตารางที่ 3.4 2 ขอดี ขอเสีย และขอพิจารณาในการเลือกใชสมการคาดการณประชากรทะเบียนราษฎรเขตบางกะป
รูปแบบ

ขอดี

ขอเสีย

สมการ

ขอพิจารณา

1. แบบจําลองเชิงเสนตรง
(Linear)

ในกรณีที่ขอมูลมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นเปนเสนตรงจํานวน
ประชากรคงที่ก ารคาด
การณดวยวิธีนี้จะทําใหคา
พยากรณที่ไดมีคาใกลเคียง
กับขอมูล
รูปแบบสมการคอนขางงาย
รูปแบบประชากรในอดีตที่มี
การเพิม่ ขึ้นหรือลดลงแตละ
ชวงเวลาคอนขางคงที่

หากขอมูล ในอนาคตมีแ นว
โนมไมเหมือนในอดีต วิธีการ
นี้จ ะทํา ใหคาพยากรณลวง
หนาที่ไดไมใกลเคียงกับความ
เปนจริงเนื่องจากคาพยากรณ
ลวงหนาที่ไดจะมีแนวโนมเพิ่ม
ขึ้นอยางตอเนื่อง
โดยทั่วไปจํานวนประชากรใน
พื้นที่มีอัตราเพิ่มขึ้นและลดลง
ไมคงที่ และทําใหสมการเปน
เสนตรงโดยสมบูรณ

f(x) = 299.5091x + 149,947.8000
f(x) = จํานวนประชากรทะเบียนราษฎร
ในชวงหลังของเวลาที่ศึกษา
x = ชวงเวลาหรือจํานวนปยอนหลัง 10
ป (พ.ศ.2553 2562)
2
r = 0.6911 หรือ 69.11%
Residuals = 3.186

ค า R Square เ ท า ก ับ
0.6911 ห ร ือ ม ีค ว า ม
แมนยํา 69.11%
ค า residuals เ ท า ก ับ
3.186 ซึ่งมีคาความคลาด
เคลื่อ นของสวนเหลือ สูง
จะสงผลใหการคาดการณ
ประ ชากรใ นอน า คต มี
ความคลาดเคลื่อนสูง

2. แบบจําลอง
เชิงทวีกําลัง
(Exponential)

เ ป น วิธ ีก า ร คา ด ก า ร ณ
จํา นวนประชากรที่ง าย
และสะดวกรวดเร็ว
เปนวิธ ีก ารคํา นวณการ
เปลี่ยน แปลงประชากรที่
ใกลเคีย งกับ สถานการณ
ความเปนจริง มากที่ส ุด
เพราะมีข อสมมุต ิฐ านวา
จํานวนประชากรจะเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อ งตลอดเวลา
และจํานวนประชากรที่เพิ่ม
ขึ้นจะถูกนําไปทบเปนฐาน
ในการคํานวณตอไปตลอด
เวลา ไมจํา เปนตองรอให
ครบระยะเวลา 1 ป
ใชกับ กรณีท ี่ส ภาพการ
เปลี่ย น แปลงในอดีต มี
อัต ราการเปลี่ย นแปลง
คอ นข าง คง ท ี่แ ละ ด ว ย
สมมุต ิฐ านที่ส ภาพการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตจะ
เปลี่ย นแปลงไปตามแนว
โนมเดิม มีก ารเพิ่ม ขึ้น ใน
อัต ราสวนคงที่ ตางจาก
การเพิ่มจํานวนแบบคงที่

การคาดการณจํานวนประชากร
เหมาะสําหรับการคาดการณ
ประชากรในระยะสั้นๆ ที่มี
ลัก ษณะการเปลี่ย นแปลง
อัตราสวนขอมูลคอนขางคงที่
ไมมีอ ัต ราสวนการเปลี่ย น
แปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยาง
รวดเร็ว ดังนั้น หากเปนการ
คาดการณประชากรในระยะ
ยาวและมีอ ัต ราสวนการ
เปลี่ยนแปลงของขอมูล เพิ่ม
ขึ้นหรือลดลง การใชวิธีการนี้
อาจไมเหมาะสม

f(x) =149,958.1139exp ( 0.0020x)
f(x) = จํานวนประชากรทะเบียนราษฎร
ในชวงหลังของเวลาที่ศึกษา
x =ชวงเวลาหรือจํานวนปยอนหลัง 10
ป (พ.ศ.2553 2562)
2
r = 0.6905 หรือ 69.05%
Residuals= 0.299

ค า R Square เ ท า ก ับ
0.6905 ห ร ือ ม ีค ว า ม
แมนยํา 69.05%
ค า residuals เ ท า ก ับ
0.299 ซึ่งมีคาความคลาด
เคลื่อนของสวนเหลือนอย
สงผลใหการคาดการณ
ประ ชากรใ นอน า คต มี
ความแมนยํา
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รูปแบบ

ขอดี

ขอเสีย

สมการ
f(x) = 149,907.3538 x 0.0072
f(x)= จํานวนประชากรทะเบียนราษฎรใน
ชวงหลังของเวลาที่ศึกษา
x = ชวงเวลาหรือจํานวนปยอนหลัง 10
ป (พ.ศ.2553 2562)
2
r = 0.5046 หรือ 50.46%
Residuals = 0.299

3. แบบจําลองกําลัง
(Power)

เหมาะกับ กรณีทจ่ี ํา นวน
ประชากรเพิม่ ขึน้ หรือลดลง
ในอัตราคงที่
จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
จะถูกนําไปทบเปนฐานใน
การคํานวณในปตอไป

สมการพยากรณนีไ้ มสามารถ
ทําใหผลของการพยากรณมีคา
เปนลบได
ก า ร ค า ด ก า ร ณ จ ํา น ว น
ประชากรโดยใชวิธีน้เี หมาะ
ส ํา ห ร บั ก า ร ค า ด ก า ร ณ
ประชากรในระยะสัน้ ๆ ทีม่ ี
ลัก ษณะการเปลีย่ น แปลง
อัต ราสวนขอมูล คงที่ หาก
เปนการคาดการณประชากรใน
ระยะยาวและมีอตั ราสวนการ
เปลีย่ น แปลงของขอมูลเพิม่ ขึน้
หรือลดลง การใชวิธกี ารนีอ้ าจ
ไมเหมาะสม

4. แบบจําลองลอการิทึม
(Logarithmic)

เหมาะกับ กรณีท ี่จ ํา นวน
ประชากรเพิ่ม ขึ้นหรือ ลด
ลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ
ใ น บ ร ิเ ว ณ ท ี่ไ ม ม ีก า ร
ควบคุม การกอสราง เชน
แหลงชุม ชนแออัด แหลง
ทองเที่ย วเปดใหม และ
พื้น ที่ท ี่ม ีก ารเวนคืน ที่ด ิน
จากหนวยงานตาง เปนตน

วิธ ีน ี้ไ มสอดคลองกับ ความ f(x) = 1,058.4550 ln (x) +
เปนจริงทั้งนี้เพราะธรรมชาติ
149,899.2341
ข อ ง ก า ร เ พ ิ่ม ป ร ะ ช า ก ร f(x) = จํานวนประชากรทะเบียนราษฎร
เป นก ารเพ ิ่ม ตอเ นื่อ ง ไป
ในชวงหลังของเวลาที่ศึกษา
เรื่อยๆตลอดเวลา ไมไดเพิ่ม
x = ชวงเวลาหรือจํานวนปยอนหลัง 10
ขึ้นเมื่อครบรอบปเทานั้น
ป (พ.ศ.2553 2562)
2
r = 0.5059 หรือ 50.59%
Residuals= 3.191

5. แบบจําลองพหุนาม
(Polynomial)

รูปแบบประชากรในอดีตที่
มีก ารเจริญ เติบ โตโดยมี
ปจจัย จํากัดชวยควบคุมให
ประชากรสูง สุดหรือ ลดลง
ใหอยูในระดับคงที่และเปน
เวลานาน

ใช ศ ึก ษ า ค ว า ม ส ัม พ ัน ธ
ระหวางตัว แปรตนตัว เดีย ว
และตัว แปรตามตัว เดีย ว
ทําใหผลการคาดการณ มีคา
คงที่ วิธ ีน ี้ไ มสอด คลองกับ
ความเปนจริง เพราะการ
เปลีย่ นแปลงจํานวนประชากร
สามารถเพิ่มขึ้นและลดลงได

f(x) = 59.2538x2 + 352.2826x +
148,644.2167
f(x) = จํานวนประชากรทะเบียนราษฎร
ในชวงหลังของเวลาที่ศึกษา
x = ชวงเวลาหรือจํานวนปยอนหลัง 10
ป (พ.ศ.2553 2562)
2
r = 0.8642 หรือ 86.42%
Residuals= 3.180

ขอพิจารณา
ค า residuals เ ท า ก ับ
0.299 ซึ่งมีคาความคลาด
เคลื่อนของสวนเหลือนอย
สงผลใหการคาดการณ
ประ ชากรใ น อน า คต มี
ความแมนยํา
ค า R Square เ ท า ก ับ
0.5046 หรือมีความแมนยํา
50.46% ซึง่ มีคาสัมประสิทธิ์
การตัดสินใจนอย

ค า R Square เ ท า ก ับ
0.5059 ห ร ือ ม ีค ว า ม
แมนยํา 50.59% ซึ่ง มีค า
สัม ประสิท ธิ์ก ารตัด สิน
ใจนอย
ค า residuals เ ท า ก ับ
3.191 ซึ่งมีคาความคลาด
เคลื่อ นของสวนเหลือ สูง
จะสงผลใหการคาดการณ
ประ ชากรใ น อน า คต มี
ความ คลาดเคลื่อนสูง
ค า R Square เ ท า ก ับ
0.8642 ห ร ือ ม ีค ว า ม
แมนยํา 86.42%
ค า residuals เ ท า ก ับ
3.180 ซึ่ง มีคาความคลาด
เคลื่อ นของสวนเหลือ สูง
จะสงผลใหการคาดการณ
ประชากรในอนาคตมีความ
คลาดเคลื่อนสูง

อางอิง : 1. Stanley K. Smith, Je Tayman, David A. Swanson (2013). A Practitioner’s Guide to State and Local Population
Projection. KENNETH C. LAND Duke University.
2. วรรณศิลป พีรพันธุ. 2546. http://pioneer.netserv.chula.ac.th/pwannasi/population1.pdf, สืบคนเมื่อ 17 สิงหาคม
2563
3. การวิเคราะหการถดถอยที่ไมใชเชิงเสน. http://www.watpon.in.th/regression/chap6.pdf, สืบคนเมื่อ 17 สิงหาคม 2563
* ขอมูล ตามอางอิง นํา มารวบรวมวิเ คราะหขอดี ขอเสีย รูป แบบสมการโดยที่ป รึก ษาสิ่ง แวดลอม บริษ ัท อีโ คซิส เต็ม
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด
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บทที่ 3
ประชากรทะเบียนราษฎร เขตบางกะป ปพ.ศ.2553 2562
151,000

150,000
149,606
149,056
149,000

149,102
148,964

148,645
148,491
148,392
147,800

148,000

146,841
147,000
146,108
146,000

145,000
2553

ป (พ.ศ.)
2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

ประชากรทะเบียนราษฎร

Linear

f(x) = − 299.5091 x + 149,947.8000
R² = 0.6911 ; Residuals = 3.186

Logarithmic

f(x) = − 1,058.4550 ln(x) + 149,899.2341
R² = 0.5059 ; Residuals = 3.191

Exponential

f(x) = 149,958.1139 exp( − 0.0020 x )
R² = 0.6905 ; Residuals = 0.299

Power

f(x) = 149,907.3538 x^ 0.0072
R² = 0.5046 ; Residuals = 0.299

Polynomial

f(x) = − 59.2538 x² + 352.2826 x + 148,644.2167
R² = 0.8642 ; Residuals = 3.180

ภาพที่ 3.4 2 ประชากรทะเบียนราษฎร เขตบางกะป ป พ.ศ. 2553 2562
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บทที่ 3
จากการพิจ ารณารูป แบบสมการที่น ํา มาคาดการณทั้ง 5 รูป แบบ โดยคํา นึง ถึง คา R Square
(สัมประสิทธิ์ข องการตัดสิน ใจ : Coefﬁcient of Determination) เขาใกล 1 มากที่ส ุด และคา Residual คาความคลาด
เคลื่อนของสวนที่เหลือ เขาใกล 0 มากที่สุด และรูปแบบการเปลี่ยนแปลงประชากรทะเบียนราษฎรในอดีตตั้งแตป 2553
2562 ในเขตบางกะป พบวา คา Residual ของสมการ Power และสมการ Exponential มีคาความคลาดเคลื่อนของสวนที่
เหลือสูงใกลเคียงกันไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ แตเมื่อพิจารณาคา R Square รวมดวย สมการ Exponential มีคา R
Square ที่เขาใกล 1 มากกวา (R2 = 0.6905) จึงเลือกใชสมการดังกลาวนํามาคาดการณประชากรทะเบียนราษฎรในอนาคต
ดังนี้
f(x) =

149,958.1139 exp( 0.0020x)

f(x) =

จํานวนประชากรทะเบียนราษฎรในชวงหลังของเวลาที่ศึกษา

X

ชวงเวลาหรือจํานวนปที่ตองการคาดการณในปที่ 11 ถึง 25 ป (พ.ศ.2563 2577)

=

แทนคา จํานวนประชากรที่ตองการคาดการณใน 11 ปขางหนา (พ.ศ.2563)
f(x) =
=

149,958.1139 x (0.9980)11
146,692 คน

ดังนั้น คาดวาในเขตบางกะป มีประชากรทะเบียนราษฎร ปที่ 15 (พ.ศ.2567) ประมาณ 145,522 คน
ปที่ 20 (พ.ศ.2572) ประมาณ 144,072 คน และปที่ 25 (ป พ.ศ.2577) ประมาณ 142,637 คน ตามลําดับ ซึ่งสังเกตไดวา
จํานวนประชากรทะเบียนราษฎรในเขตบางกะปลดลงในระดับหนึ่ง แตตามความเปนจริงจํานวนประชากรไมไดลดลง แตจะ
เปลี่ยนรูปไปอยูในสวนของประชากรแฝงแทน (ประชากรที่ไมมีชื่ออยูในทะเบียนราษฎร) ซึ่งมีแนวโนมประชากรแฝงเพิ่มขึ้น
จาก 48,139 คน ในป พ.ศ.2563 เปน 59,967 คน ในป พ.ศ.2577
3.2) คาดการณประชากรแฝงจากสํามะโนประชากรและการเคหะ
นอกจากนี้ ในเขตบางกะป ยังพบวามีประชากรแฝงในพื้นที่ จึงไดทําการคาดการณประชากรแฝง โดย
อางอิงประชากรแฝงกรุงเทพมหานคร ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ที่ดําเนินการสํารวจทุกๆ 10 ป คือ ป 2543 และ 2553
และขอมูล ประชากรแฝง กรุง เทพมหานคร ป 2557 2562 โดยใชความหนาแนนของประชากรแฝงกรุง เทพมหานคร
(คน/ตร.กม.) เพื่อนํามาหาประชากรแฝงเขตบางกะป โดยการทดสอบการสหสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงประชากรแฝงเขต
บางกะป ตั้งแตป พ.ศ. 2543 2562 ดวยโปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรม SPSS จํานวน 5 รูปแบบ มี 2 ขั้นตอน
ดังนี้ แสดงดังตารางที่ 3.4 3

ขั้นตอนที่ 1 คาดการณประชากรแฝงในปที่ไมมีขอมูลยอนหลังในชวงป 2543 – 2562

ขั้นตอนที่ 2 คาดการณประชากรแฝงในอนาคต ในชวงป 2563 2577
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บทที่ 3
ตารางที่ 3.4 3 ขอมูลประชากรแฝงเขตบางกะป ป พ.ศ.2543 2562

ป พ.ศ.

ประชากรแฝงกรุงเทพมหานคร
(1)
(คน)

ประชากรแฝงเขตบางกะป
(2)
(คน)

2543

674,764

12,267

2553

2,603,824

47,335

2557

2,266,000

41,194

2558

3,001,150

54,558

2559

2,227,410

40,492

2560

2,202,500

40,039

2561

2,165,200

39,361

2562

2,403,500

43,693

ที่มา : (1) ขอมูลสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
(2) ขอมูลสถิติสํามะโนประชากรและการเคหะ กรุงเทพมหานคร ป 2543 และ 2553 และประชากรแฝง ป 2557 2562 สํานักงานสถิติแหงชาติ
โดยใชความหนาแนนของประชากรแฝงกรุงเทพมหานคร (คน/ตร.กม.) x พื้นที่เขตบางกะป 28.523 ตร.กม.

ขั้นตอนที่ 1 คาดการณประชากรแฝงในปที่ไมมีขอมูลยอนหลังในชวงป 2543 2562
เนื่องจากขอมูลประชากรแฝงตั้งแตป 2543 2562 มีขอมูลไมครบในแตละป (ไมมีขอมูลป พ.ศ. 2544
2552 และป พ.ศ.2543 2556) ดังนั้น การศึกษาประชากรแฝงเขตบางกะปจะทําการการปรับคาปที่ไมมีขอมูล ดวยความหนา
แนนของประชากรแฝงกรุง เทพมหานคร และทดสอบสมการสหสัมพัน ธของการเปลี่ยนแปลงประชากร ดวยโปรแกรม
Microsoft Excel และ SPSS จํานวน 5 รูปแบบ ดังนี้ (ภาพที่ 3.4 3)

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

3-75

บทที่ 3

ประชากรแฝง เขตบางกะป ป พ.ศ.2543 2562
60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

ป พ.ศ.

0

ประชากรแฝง

Linear

f(x) = 1,467.2441 x + 18,409.1005
R² = 0.5449 ; Residuals = 20.168

Logarithmic

f(x) = 10,549.9764 ln(x) + 14,096.2080
R² = 0.7479 ; Residuals = 14.294

Exponential

f(x) = 15,103.5151 exp( 0.0616 x )
R² = 0.6774 ; Residuals = 0.297

Power

f(x) = 12,996.2157 x^0.4301
R² = 0.8778 ; Residuals = 0.144

Polynomial

f(x) = − 204.0150 x² + 5,682.4984 x + 7,178.2059
R² = 0.8442 ; Residuals = 10.472

ภาพที่ 3.4 3 สมการคาดการณประชากรแฝงยอนหลัง เขตบางกะป ป พ.ศ.2543 2562
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บทที่ 3
จากสมการทั้ง 5 รูป แบบ พบวา สมการกํา ลัง Power มีค วามเหมาะสม เนื่อ งจากมีค า
R Square เขาใกล 1 มากที่สุด และคา Residuals เขาใกล 0 มากที่สุด จะนําสมการดังกลาวไปปรับคาประชากรแฝงปที่ไมมี
ขอมูลในอดีตใหไดขอมูลครบถวน ดังแสดงในตารางที่ 3.4 4
ตารางที่ 3.4 4 การคาดการณประชากรแฝงในเขตบางกะปยอนหลัง ป พ.ศ.2543 2562
ป พ.ศ.

ประชากรแฝงเขตบางกะป (1)
(คน)

คาดการณประชากรแฝงเขตบางกะป
ในปที่ขาดหายไป (2)
(คน)

2543

12,267

12,267

2544

17,510

2545

20,846

2546

23,592

2547

25,968

2548

28,087

2548

30,012

2550

31,786

2551

33,438

2552

34,988

2553

47,335

47,335

2554

37,842

2555

39,167

2556

40,436

2557

41,194

41,194

2558

54,558

54,558

2559

40,492

40,492

2560

40,039

40,039

2561

39,361

39,361

2562

43,693

43,693

ที่มา : (1) ขอมูลสถิติสํามะโนประชากรและการเคหะ กรุงเทพมหานคร ป 2543 และ 2553 และประชากรแฝง ป 2557 2562 สํานักงานสถิติแหงชาติ
(2) ประชากรแฝงของเขตบางกะปที่ปรับขอมูลใหครบถวนและเปนขอมูลที่สอดคลองกับขอมูลประชากรแฝงที่ปรากฏอยูของเขตบางกะป
โดยการทดสอบสหสัม พัน ธโดยเลือ กสมการที่เ หมาะสม คือ Power = 12,996.2157x0.4301 คา R2 = 0.8778 และคา Residuals = 0.144
ในการปรับคาใหม

ขั้นตอนที่ 2 คาดการณประชากรแฝงในอนาคตในป 2563 2577
หลังจากนั้น เมื่อไดขอมูลประชากรแฝงเขตบางกะปในอดีต ป พ.ศ.2543 2562 ที่ปรับคาใหมในปที่ไมมี
ขอมูล ป พ.ศ.2544 2552 และป พ.ศ.2554 2556 แลวนํามาทดสอบสมการสหสัมพันธอีกครั้งหนึ่ง จํานวน 5 รูปแบบ เพื่อ
คาดการณประชากรแฝงในอนาคตตอไป ดังแสดงในภาพที่ 3.4 4

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

3-77

บทที่ 3
แนวโนมประชากรแฝง เขตบางกะป ป 2543 2562
60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

ป พ.ศ.

0

ประชากรแฝง

linear

f(x) = 1,536.8967 x + 17,993.1894
R² = 0.7540 ; Residuals = 9.089

Logarithmic

f(x) = 11,811.7495 ln(x) + 9,127.7194
R² = 0.8404 ; Residuals = 9.653

Exponential

f(x) = 18,566.9987 exp( 0.0527 x )
R² = 0.7387 ; Residuals = 0.111

Power

f(x) = 12,996.0055 x^0.4301
R² = 0.9274 ; Residuals = 0.051

Polynomial

f(x) = − 118.4128 x² + 4,023.5644 x + 8,875.4077
R² = 0.8722 ; Residuals = 8.941

ภาพที่ 3.4 4 การศึกษาแนวโนมประชากรแฝงในอนาคต เขตบางกะป
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บทที่ 3
จากการวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธการเปลี่ยนแปลงประชากรแฝง เขตบางกะป พบวาคาสหสัมพันธ
แบบจําลองกําลัง (Power) มีความเหมาะสมมากทีส่ ดุ (r2 = 0.9274, Residual = 0.051) โดยนํามาใชเปนตัวแทนในการคาดการณ
ประชากรแฝง ในเขตบางกะป และใชป พ.ศ.2543 เปนปฐานในการคํานวณดวยวิธีแบบจําลองกําลัง (Power) ดังนี้
f(x) =

12,996.0055 x0.4301

f(x) =

จํานวนประชากรแฝงในอนาคตที่ตองการทราบ

x

ชวงเวลาหรือจํานวนปที่ตองการคาดการณในปที่ 21 ถึง 34 (พ.ศ.2563 2577)

=

ตัวอยางการแทนคาจํานวนประชากรแฝง ที่ตองการคาดการณในปที่ 21 (พ.ศ.2563)
f(x) =
=

12,996.0055 (21)0.4301
48,139

คน

ดังนั้น คาดวาเขตบางกะป ในป พ.ศ.2577 มีประชากรแฝงทั้งหมด 59,967 คน และเมื่อรวมกับประชากร
ทะเบียนราษฎร 142,637 คน มีประชากรรวมทั้งหมด ประมาณ 202,604 คน (ตารางที่ 3.4 5)
การคาดการณแนวโนมประชากรในเขตบางกะป ป พ.ศ.2563 2577
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
ป พ.ศ.

0

ประชากรทะเบียนราษฎร

ประชากรแฝง

ประชากรรวมทั้งหมด

ภาพที่ 3.4 5 การคาดการณแนวโนมประชากรในเขตบางกะป ป พ.ศ. 2563 – 2577
ทั้งนี้ โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 เปนอาคารชุดพักอาศัย ตั้งอยูในเขตบางกะป คาดวาเมื่อ
กอสรางแลวเสร็จและเปดดําเนินการ ป 2566 (ปที่ 16 ในสมการ) จากการคาดการณจะมีจํานวนประชากรในเขตบางกะป
196,798 คน คิดเปนความหนาแนนประชากรเพิ่มขึ้นเปน (196,798 คน/28.523 ตร.กม.) 6,900 คน/ตารางกิโลเมตร ซึ่ง
โครงการมีจํานวนคน 1,962 คน คิดเปนรอยละ 1.00 ของประชากรในเขตบางกะป เปนจํานวนนอย เมื่อเทียบกับจํานวน
ประชากรในเขตบางกะปทั้งหมด จึงไมกอใหเกิดผลกระทบที่มีนัยสําคัญในดานระบบสาธารณูปโภคตางๆ ที่รองรับการพัฒนา
โครงการ
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ตารางที่ 3.4 5 แสดงการคาดการณแนวโนมประชากรในเขตบางกะป ป พ.ศ. 2563 2577

ปพ.ศ.

2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577

คาดการณประชากรทะเบียน
ราษฎรตามสมการ Exp (1)

คาดการณประชากรแฝง
ตามสมการ Power (2)

คาดการณประชากรรวมทั้งหมด
(3)

(คน)

(คน)

(คน)

146,692
146,398
146,106
145,813
145,522
145,231
144,940
144,650
144,361
144,072
143,784
143,497
143,210
142,923
142,637

48,139
49,112
50,060
50,985
51,888
52,770
53,634
54,479
55,308
56,120
56,917
57,700
58,469
59,224
59,967

194,831
195,510
196,166
196,798
197,410
198,001
198,574
199,129
199,669
200,192
200,701
201,197
201,679
202,147
202,604

หมายเหตุ : 1. คาดการณประชากรทะเบียนราษฎร (1) ตามสมการ Exp = 149,958.1139 exp ( 0.0020x)
2. ประชากรแฝง เขตบางกะป (2) ตามสมการ Power = 12,996.0055x^0.4301
ขอมูลจากสํามะโนประชากรและการเคหะ ป 2543 และ 2553 และประชากรแฝง ป 2543 2562
3. ประชากรรวม (3) = คาดการณประชากรทะเบียนราษฎร (1) + คาดการณประชากรแฝง (2)
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2) สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรอบพื้นที่โครงการในระยะ 1,000 เมตร
บริษ ัท ที่ป รึก ษาไดกํา หนดกรอบพื้น ที่ศ ึก ษาในระยะ 1,000 เมตรจากพื้น ที่ต ั้ง โครงการ (Area Frame)
ตามแนวทางการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอม โครงการหรือกิจการดานอาคาร การจัดสรรทีด่ นิ และบริการ
ชุมชน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม, กรกฎาคม 2560 โดยเลือกใชการสํารวจดวยการแปล
ภาพถายดาวเทียม Google Map เดือนมกราคม 2563 และการสํารวจภาคสนาม (เดือนกุมภาพันธ กรกฎาคม 2563) เพื่อ
ใหขอมูลจํานวนอาคาร ที่ไดมีความถูกตองและสอดคลองกับสภาพการใชประโยชนที่ดินโดยรอบโครงการในปจจุบันมากที่สุด
มีรายละเอียดดังนี้
1. บริษัทที่ปรึกษาฯ ไดเขาเว็ปไซต Google Map เมื่อเขาสูเว็ปไซตแลวใหเลือกตําแหนงที่ตั้งโครงการในแผนที่
ดาวเทียม
2. เมื่อไดตํา แหนงทีต่ ง้ั โครงการเรียบรอยแลว ใหทํา การตัดภาพโดยรอบตํา แหนงทีต่ ง้ั โครงการทีเ่ ลือกไว
โดยมีข อบเขตหางจากพืน้ ทีโ่ ครงการในระยะ 1,000 เมตร ดวยโปรแกรมตัด ภาพจากนัน้ นํา ภาพ
ที่ตดั ไวมาประกอบในโปรแกรม Gstar Cad และกําหนดมาตราสวนใหตรงกับแผนที่ ดาวเทียม เพือ่ ใหไดระยะ
ทางตามหลักความเปนจริง
3. เมื่อทําการตอภาพและกําหนดมาตราสวนแลวเสร็จใหนับจํานวอาคารทีป่ รากฏอยูในขอบเขตพื้นทีท่ งั้ หมด และ
นํามาตรวจสอบรวมกับการแปลภาพถายดาวเทียม Google map, Street View และการสํารวจภาคสนาม จะ
ไดจํานวนอาคารในพืน้ ที่ทอ่ี ยูในระยะ 1,000 เมตร

จากวิธีการคํานวณหาจํานวนหลังคาเรือนขางตน พบวา กลุมเปาหมายหลักที่คาดวาไดรับผลกระทบจากการ
ดํา เนิน งาน ในระยะ 1 กิโลเมตร กลุมพื้น ที่อ อนไหว และสถานที่ร าชการ (สถานศึก ษา และหนวยงานราชการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ) โดยแบงกลุมผูไดรับผลกระทบเปน 5 กลุมหลักๆ มีรายละเอียดดังนี้ (ภาพที่ 3.4 6)
1. กลุมที่ 1 พื้นที่หลัก แบงเปน
กลุมที่ 1.1
กลุมพื้นที่ติดโครงการ มีจํานวน 6 แหง ประกอบดวย
1) โรงเรียนภาษาอังกฤษสันติสุข เลขที่ 3071
2) วราภัส อพารทเมนต เลขที่ 535
3) อาคารชุด ลุมพินี เซ็นเตอร
4) บานเลขที่ 23
5) บานเลขที่ 25 27 (เจาของเดียวกัน)
6) UMK อพารทเมนต เลขที่ 3079/19
กลุมที่ 1.2
กลุมพืน้ ที่อยูโดยรอบโครงการในระยะ 100 เมตร จํานวน 99 แหง ประกอบดวย บาน
พักอาศัย 48 แหง สถานประกอบการ 26 แหง และอาคารไมมีผูพักอาศัย /ไมมีการใช
ประโยชน 25 แหง
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2. กลุมที่ 2 พื้นที่รอง กลุมพื้นที่อยูโดยรอบโครงการ ในระยะมากกวา 100 1,000 เมตร จํานวน 5,043
แหง โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
กลุมที่ 2.1
ระยะมากกวา 100 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ พบวามีจํานวนอาคาร
ประมาณ 2,029 แหง
กลุมที่ 2.2
ระยะมากกวา 500 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ พบวามีจํานวนอาคาร
ประมาณ 3,014 แหง
3. กลุมที่ 3 กลุมพื้นที่ออนไหวโดยรอบโครงการ ในระยะมากกวา 1,000 เมตร จํานวน 12 แหง จําแนก
ตามประเภทได 2 ประเภท ไดแก
ประเภทที่ 1 สถานศึกษา จํานวน 7 แหง ไดแก โรงเรียนอนุบาลภัทรบุตร โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ
โรงเรียนสุเหราคลองจั่น โรงเรียนริดวานุนอิสลาม โรงเรียนบานบางกะป โรงเรียนมัธยมบานบางกะป และ
มหาวิทยาลัย รัตนบัณฑิต
ประเภทที่ 2 สถานพยาบาล จํานวน 1 แหง ไดแก โรงพยาบาลเวชธานี
ประเภทที่ 3 ศาสนสถาน จํานวน 4 แหง ไดแก วัดจันทรวงศาราม มัสยิด ริดวานุนอิสลาม คริสตจักรมหาพร
กรุงเทพ คริสตจักรวิสทุ ธนครกรุงเทพ
4. กลุมที่ 4 ในระยะ 1,000 เมตร ไมพบวามีกลุมหนวยงานราชการแตอยางใด สําหรับหนวยงานราชการ อืน่ ๆ
ทีเ่ กี่ยวของกับโครงการในระยะมากกวา 1,000 เมตร จํานวน 5 แหง ไดแก สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
การประปานครหลวง สาขาลาดพราว การไฟฟานครหลวง เขตนวลจันทร สํานักงานเขตบางกะป และสํานัก
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
5. กลุมที่ 5 ในระยะ 1,000 เมตร พบวา มีชุมชน 1 แหง คือชุมชนวัดกลาง
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กลุมที่ 3
(12 แหง)

กลุมที่ 2
(5,043 แหง)

กลุมที่ 4
(0 แหง)

กลุมที่ 1.2
99 แหง)

กลุมที่ 1.1
(6 แหง)

กลุมที่ 5
(1 แหง)

N
มาตราสวน

เมตร

ภาพที่
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3.1) วิธีการสํารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 มีวิธีการสํารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม และการเก็บตัวอยาง
ในแตละกลุม ดังนี้
ตารางที่ 3.4 6 วิธีการศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในแตละกลุม
กลุมที่

วิธีการสํารวจ

วิธีการศึกษา

ผูใหขอมูล

1.กลุมพื้นที่หลัก ไดแก
สํารวจครอบคลุมทุกหลัง
กลุมที่ 1.1 ติดพื้นที่โครงการ
กลุมที่ 1.2 ระยะ 0 100 ม.
กลุมที่ 1.3 กลุมผูใชบริการในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ ในระยะ 100 เมตร

การสัมภาษณรายบุคคล
เจาของบานหรือ หัว หนาครอบครัว
การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ทาง หรือผูที่ไดรับมอบหมาย/ตัวแทนของ
โทรศัพ ท และระบบเครือ ขายสารสนเทศ บานพักอาศัยหรือสถานประกอบการ
(email)

2.กลุมพื้นที่รอง ไดแก
กลุมที่ 2.1 ระยะมากกวา 100 500 ม.
กลุมที่ 2.2 ระยะมากกวา 500 1,000 ม.

การสัมภาษณรายบุคคล
การแสดงความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถาม
ผานทางไปรษณีย ทางโทรศัพทและระบบ
เครือขายสารสนเทศ (email)

สุมแบบเปนระบบ

3. กลุมพื้นทีอ่ อนไหว ไดแก
สถานศึกษา
สถานพยาบาล
ศาสนสถาน

สํารวจครอบคลุมทุกแหง

การสัมภาษณรายบุคคล
ผูมีอ ํา นาจสูง สุด ของแตละสถานที่
การแสดงความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถาม หรือ ผูที่ไ ดรับ มอบหมายจากผูมี
ผานทางไปรษณีย ทางโทรศัพท และระบบ อํานาจของสถานที่นั้นๆ
เครือขายสารสนเทศ (email)

4 กลุมหนวยงานราชการในระยะ 1,000
เมตร และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ

สํารวจครอบคลุมทุกแหง

การสัมภาษณรายบุคคล
ผูมีอ ํา นาจสูง สุด ของแตละสถานที่
การแสดงความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถาม หรือ ผูที่ไ ดรับ มอบหมายจากผูมี
ผานทางไปรษณีย ทางโทรศัพทและระบบ อํานาจของสถานที่นั้นๆ
เครือขายสารสนเทศ (email)

5 กลุมผูนําชุมชน

สํารวจครอบคลุมทุกแหง

การสัมภาษณรายบุคคล
ผูมีอํานาจสูงสุดของแตละชุมชนหรือ
การแสดงความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถาม ผูที่ไ ดรับ มอบหมายจากผูมีอ ํา นาจ
ผานทางไปรษณีย ทางโทรศัพทและระบบ ของชุมชน
เครือขายสารสนเทศ (email)
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สํา หรับ การกํา หนดจํา นวนตัว อยางในกลุมที่ 2 กลุมที่อ ยูหางจากพื้น ที่โ ครงการในระยะมากกวา
100 1,000 เมตร มีจํานวน 5,043 หลังคาเรือน โดยใชสูตรการคํานวณของ Taro Yamane โดยกําหนดใหคาความเชื่อมั่นที่
รอยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ดังนี้
n = N
1+Ne2

กําหนดให

e
= ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง กําหนดให = 0.05
N
= จํานวนประชากร
n
= จํานวนกลุมตัวอยาง
แทนคาตางๆ ลงในสูตรขนาดตัวอยาง
n
=
5,043
= 370.6 หรือ 371 ตัวอยาง
1+(5,043)(0.05)2
จากการกําหนดจํานวนตัวอยาง โดยใชสูตรการคํานวณของ Taro Yamane ของกลุมที่ 2 ตองศึกษาสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนไมนอยกวา 371 ตัวอยาง ดวยวิธีสุมตัวอยางแบบ Systematic Sampling
(1) กลุมที่ 2.1 ระยะมากกวา 100 500 เมตร จากพื้นที่โครงการ โดยใหสัดสวนนํ้าหนักจํานวนตัวอยางที่
รอยละ 80 ของจํานวนตัวอยางทั้งหมดของกลุมที่ 2 หรือเทากับ 297 ตัวอยาง โดยกําหนดแนวทางใน
การสํารวจความคิดเห็น โดยสํารวจกระจายตัวใหครอบคลุมพืน้ ที่เปาหมาย
(2) กลุมที่ 2.2 ระยะมากกวา 500 1,000 เมตรจากพื้นที่โครงการ โดยใหสัดสวนนํ้าหนักจํานวนตัวอยางที่
รอยละ 20 ของจํานวนตัวอยางทั้งหมดของกลุมที่ 2 หรือเทากับ 75 ตัวอยาง โดยกําหนดแนวทางใน
การสํารวจความคิดเห็น โดยสํารวจกระจายตัวใหครอบคลุมพืน้ ที่เปาหมาย
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3.2) การสุมตัวอยางที่ทําการศึกษา
(1) กลุมที่ 1 พื้นที่หลัก (กลุมที่ 1.1 กลุมที่ 1.2 และกลุมที่ 1.3) กลุมที่ 3 พื้นที่ออนไหว กลุมที่ 4 หนวยงาน
ราชการ และกลุมที่ 5 ผูนําชุมชน ทําการสํารวจครอบคลุมทุกแหง
(2) กลุมที่ 2 พื้นที่รอง (กลุมที่ 2.1 และกลุมที่ 2.2) ในระยะมากกวา 100 1,000 เมตร เลือกตัวอยางโดยใช
ความนาจะเปน (Probability Sampling) ดวยวิธีแบบเปนระบบ (Systematic Sampling)
วิธีการกําหนดกลุมตัวอยางในกลุมที่ 2 พื้นที่รอง (Sampling Frame)
จากการแปลภาพถายดาวเทียม Google map, Street View และการสํารวจภาคสนาม จะไดจํานวนอาคารใน
พืน้ ทีท่ ่อี ยูในระยะ 1,000 เมตร ประมาณ 5,043 แหง ซึง่ นํามาแบงเปน 2 กลุม ไดแก
1) กลุมที่ 2.1 ระยะมากกวา 100 500 เมตร จากพืน้ ทีโ่ ครงการ โดยกําหนดเก็บตัวอยางเทากับ 297
ตัว อยาง จ า กกร อ บแผ น ที่ (Map Frame) ซึง่ มีจ ํา น ว น อา คา ร ป ระ ม า ณ 2,029 แ หง
มากําหนดหมายเลขกํากับและทําการสุมแบบมีระบบคือ 2,029/297 = 6.8 ซึ่งในการดําเนินการเลือก
ระบบ ใชวิธีแบบเสนตรงทุก ๆ ลํา ดับที่ 7 โดยทํา การเลือกเลขสุมเริ่มตน (Random Start) จาก
โปรแกรมคอมพิวเตอรในการสุม จากนัน้ ใหทีมงานลงพื้นที่สํารวจความคิดเห็นตามหมายเลขที่กําหนด
กรณีทที่ ีมงานไมพบเจาของบานหรือหัวหนาครอบครัวหรือผูไดรับมอบหมายหรือผูพักอาศัยภายใน
บาน/อาคารที่กําหนดไว จะทําการสุมแบบมีระบบและทําเชนนี้ไปจนครบจํานวนทีต่ องการ
2) กลุมที่ 2.2 ระยะมากกวา 500 1,000 เมตร จากพืน้ ทีโ่ ครงการ โดยกําหนดเก็บตัวอยางเทากับ 75
ตัวอยางจากกรอบแผนที่ (Map Frame) ซึ่งมีจํา นวนอาคาร ประมาณ 3,014 แหง มากํา หนด
หมายเลขกํากับและทําการสุมแบบมีระบบ คือ 3,014/75 = 40.2 ซึง่ ในการดําเนินการเลือกระบบ
ใชวิธแี บบเสนตรงทุกๆ ลําดับที่ 40 โดยทําการเลือกเลขสุมเริม่ ตน (Random Start) จากโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการสุม จากนัน้ ใหทีมงานลงพื้นทีส่ ํารวจความคิดเห็นตามหมายเลขที่กําหนด กรณีที่
ทีมงานไมพบเจาของบานหรือหัวหนาครอบครัวหรือผูไดรับ มอบหมายหรือผูพักอาศัยภายในบาน/
อาคารทีก่ ําหนดไว จะทําการสุมแบบมีระบบและทําเชนนี้ไปจนครบจํานวนที่ตองการ
บริษัทที่ปรึกษาแบงความเขมขนของจํานวนตัวอยางตามระยะหางจากที่ตั้งโครงการและตามกลุมลักษณะ
ทางสังคม ดังแสดงในตารางที่ 3.4 6
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ตารางที่ 3.4 7 การกําหนดจํานวนตัวอยางตามเปาหมายหลักในการสํารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม
กลุมที่

เปาหมายหลักในการดําเนินการ

จํานวนตัวอยาง
ตามทฤษฎี

วิธีการสํารวจความคิดเห็น

จํานวนตัวอยางที่เก็บไดจริง

กลุมที่ 1.1 กลุมที่อยูติดกับพื้นที่โครงการ

6 แหง

สํารวจความคิดเห็น
โดยใชแบบสอบถาม

6 แหง จํานวน 13 ตัวอยาง
1. สํารวจความคิดเห็น โดยใช
แบบสอบถาม จํานวน 6 แหง ไดแก
1) เลขที่ 3071
(โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสันติสุข)
จํานวน 1 ตัวอยาง
2) วราภัส อพารตเมนต
จํานวน 6 ตัวอยาง
3) อาคารชุด ลุมพินี เซ็นเตอร
จํานวน 3 ตัวอยาง
4) UMK. อพารตเมนต
จํานวน 1 ตัวอยาง
5) บานเลขที่ 23
จํานวน 1 ตัวอยาง
6) บานเลขที่ 25 และ 27
(เจาของเดียวกัน)
จํานวน 1 ตัวอยาง

กลุมที่ 1.2 กลุมที่ถัดจากกลุมที่ 1.1 และอยูหางจากพื้นที่
โครงการในระยะ 100 เมตร

99 แหง

สํารวจความคิดเห็น
โดยใชแบบสอบถาม

69 แหง จํานวน 76 ตัวอยาง
1. สํารวจความคิดเห็น โดยใช
แบบสอบถาม ไดแก
1) บานพักอาศัย จํานวน
จํานวน 51 ตัวอยาง
2) สถานประกอบการ
จํานวน 25 ตัวอยาง
หมายเหตุ* อาคารไมมีผพัู กอาศัยเปน
เวลานาน จํานวน 25 แหง

กลุมที่ 2.1 กลุมที่อยูหางจากพื้นที่โครงการในระยะมากกวา
100 500 เมตร

297 แหง

สํารวจความคิดเห็น
โดยใชแบบสอบถาม

301 ตัวอยาง โดยใชแบบสอบถาม
1) บานพักอาศัย จํานวน 277 ตัวอยาง
2) สถานประกอบการ จํานวน 24 ตัวอยาง

กลุมที่ 2.2 กลุมที่อยูหางจากพื้นที่โครงการในระยะมากกวา
500 1,000 เมตร

75 แหง

สํารวจความคิดเห็น
โดยใชแบบสอบถาม

กลุมที่ 3 กลุมพื้นที่ออนไหวในระยะ 1,000 เมตร

12 แหง

80 ตัวอยาง
1) บานพักอาศัย จํานวน 52 ตัวอยาง
2) สถานประกอบการ จํานวน 28 ตัวอยาง

1. สํารวจความคิดเห็น
11 แหง
โดยใชแบบสอบถาม
1. สํารวจความคิดเห็น โดยใช
2. แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย แบบสอบถาม จํานวน 10 แหง ไดแก
1) สถานศึก ษา จํา นวน 6 แหงไดแก
โรงเรียนบานบางกะป โรงเรียนไขศรี
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กลุมที่

เปาหมายหลักในการดําเนินการ

จํานวนตัวอยาง
ตามทฤษฎี

วิธีการสํารวจความคิดเห็น

จํานวนตัวอยางที่เก็บไดจริง
ปราโมชอนุส รณ โรงเรีย นสุเ หรา
คลองจั่น โรงเรีย นริต วานุลอิส ลาม
โ ร ง เ ร ีย น บ า น บ า ง ก ะ ป แ ล ะ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2) ศาสนสถาน จํานวน 4 แหงไดแก วัด
จันทรวงศาราม คริสตจักรวิสุทธนคร
กรุงเทพ คริส ตจัก รมหาพรกรุง เทพ
และมัสยิตริตวานุลอิสลาม
2. แสดงความคิด เห็น ทางไปรษณีย
จํานวน 1 แหง ไดแก
1) สถานพยาบาล จํานวน 1 แหง คือ
โรงพยาบาลเวชธานี

กลุมที่ 4 กลุมหนวยงานราชการและสถานทูตในระยะ 1,000
เมตร และหนวยงานราชการที่เกีย่ วของ

5 แหง

สํารวจความคิดเห็นโดยใชหนังสือ
5 แหง 5 ราย
ยืนยันของราชการ
1. หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ จํานวน
5 แหง จํานวน 5 ราย ไดแก สํา นัก
ผังเมืองกรุงเทพมหานคร, การไฟฟา
นครหลวง เขตนวลจันทร, การประปา
นครหลวง สาขาลาดพราว, สํานักงานเขต
บางกะป และสํานักปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

กลุมที่ 5 กลุมผูนําชุมชนในระยะ 1,000 เมตร

1 แหง

สํารวจความคิดเห็น
โดยใชแบบสอบถาม

1 แหง 3 ราย
1) ชุมชน จํานวน 1 แหงไดแก ชุมชน
วัดกลาง

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

3-88

บทที่ 3

3.3) ผลการศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมในระยะ 1 กิโลเมตร
สรุป ผลการศึก ษาขอมูล ทั่ว ไป สภาพเศรษฐกิจ และสัง คม การใชประโยชนอาคาร สุข ภาพอนามัย
ระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดลอมของชุมชน และการรับรูขอมูลการพัฒนาโครงการ ดังนี้ (ตารางสรุปผลความคิดเห็นแสดง
เปนคารอยละ ในตารางที่ 3.4 8)

(1) กลุมที่ 1.1 พืน้ ที่ระยะประชิดโครงการ 6 แหง แสดงความคิดเห็น 13 ตัวอยาง (ภาพที่ 3.4 7)
ขอมูลดานการใชประโยชนอาคาร ลักษณะการใชประโยชนที่ดนิ โดยรอบโครงการเปนสถานประกอบการ
จํานวน 1 แหง บานพักอาศัย 2 แหง อาคารชุด 1 แหง และอาคารอยูอาศัยรวม 2 แหง ผูใหสัมภาษณ
มีสถานภาพเปนหัวหนาครัวเรือน รอยละ 38.4 ผูเชา รอยละ 23.1 บุตร/บุพการีของหัวหนาครัวเรือน
รอยละ 7.7 เจาของกิจการ รอยละ 7.7 และไมใหขอมูลสถานภาพ รอยละ 23.1
ขอมูลทั่วไป ผูใหสัมภาษณทั้งหมดเปนเพศชาย รอยละ 38.5 และเพศหญิง รอยละ 61.5 มีอายุอยูใน
ชวง 31 40 ป รอยละ 30.7 และอายุระหวาง 41 50 ป รอยละ 23.1 นับถือศาสนาพุทธรอยละ 76.9
และนับถือศาสนาคริสต รอยละ 15.4 จบการศึกษาระดับ สูงกวาระดับ ปริญ ญาตรี รอยละ 46.1
สูงกวาปริญญาตรี รอยละ 38.5 และผูแสดงความคิดเห็น รอยละ 53.8 มีภูมิลําเนายายมาจากที่อื่น
ขอมูลสภาพเศรษฐกิจของชุมชน ผูใหสัมภาษณประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว รอยละ 61.5
และเปนพนักงานบริษัท รอยละ 15.4 และรับจางทั่วไปรอยละ 15.4 โดยผูใหสัมภาษณสวนใหญ
มีรายไดมากกวา 50,000 บาทเดือน รอยละ 46.1 รายไดนอยกวา 10,000 บาท/เดือน และรายได
20,001 30,000 บาท/เดือน เทากันที่รอยละ 15.4 สําหรับรายจายผูใหสัมภาษณสวนใหญมีรายจาย
มากกวา 50,000 บาท/เดือน รอยละ 38.4 และรายจาย 10,001 20,000 บาท/เดือน รอยละ 30.8
ขอมูลดานสุขภาพอนามัย ในรอบ 1 ปที่ผานมา ผูใหสัมภาษณรอยละ 46.2 ไมมีโรคประจําตัวที่ตอง
เขารับการรักษาพยาบาล และรอยละ 53.8 มีโรคประจําตัวที่ตองเขารับการรักษา สําหรับผูมีโรค
ประจํา ตัวรอยละ 23.1 ปวยเปนโรคระบบหายใจ เชน หอบหืด ภูม ิแ พ รอยละ 15.4 ปวยเปน
มากกวา 1 โรค โรคผิวหนัง และโรคประจําตัว รอยละ 7.7 โดยไมใหขอมูล รอยละ 46.1 โดยเขารับ
การรักษาในโรงพยาบาล โดยใชสิทธิบัตรทองรอยละ 30.7 และสิทธิสวัสดิการสุขภาพอื่นๆ รอยละ
23.1 และไมระบุ รอยละ 15.4
ขอมูล สิ่ง แวดลอมของชุม ชน ปจจุบ ัน บริเ วณพื้น ที่โ ครงการและใกลเคีย งประสบปญหา
ดานสิ่งแวดลอมของชุมชน ดังนี้
(1) ปญหาคุณภาพอากาศและฝุนละอองรบกวน คาดวามีผลกระทบอยูในปจจุบัน รอยละ 100.0
โดยประสบปญหาในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.46, S.D. 0.660) โดยประสบปญหาคุณภาพ
อากาศ และฝุนละอองรบกวน จากรถยนตทีส่ ญ
ั จรหนาแนนบนถนนลาดพราว และการกอสราง
รถไฟฟาสายสีเหลือง
(2) ปญหาการจราจรติด ขัด คาดวามีผลกระทบอยูในปจจุบ ัน รอยละ 92.3 โดยประสบปญหา
ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50, S.D. 0.798) จากสภาพการจราจรบนถนนลาดพราว
และในบริเวณใกลเคียง และมีการกอสรางรถไฟฟาสายสีเหลือง
(3) ปญหาเสีย งดัง รบกวน คาดวามีผ ลกระทบอยูในปจจุบ ัน รอยละ 92.3 โดยประสบปญหา
ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.17, S.D. 0.835) จากการจราจร และการกอสรางรถไฟฟา
สายสีเหลือง
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แสดงความคิดเห็น จํานวน 6 แหง
หมายเหตุ : บานเลขที่ 25 และ 27 เจาของเดียวกัน

N
เมตร

มาตราสวน
0

ภาพที่
3.4 7

การสํารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม การมีสวนรวมของประชาชน
กลุมที่ 1.1 พื้นที่ติดโครงการ

3-93
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(4) ผลกระทบดานอืน่ ๆ ปจจุบันพื้นที่ใกลเคียงมีปญหาสิ่งแวดลอมในเรื่องของ การทรุดตัวของ

ดิน แรงสั่นสะเทือนจากการกอสรางหรือการคมนาคมขางเคียง การใชนํ้าประปา การให
บริก ารไฟฟา การจัด เก็บ มูล ฝอย นํ้าทวมขัง ปญหาอาชญากรรม ปญหาการบดบัง
ทัศนียภาพ ปญหาการบดบังทิศทางลมและแสงแดด โดยประสบปญหาสูงสุดในเรื่องแรงสั่น
สะเทือนจากการกอสรางหรือ การคมนาคมขางเคีย ง รอยละ 76.9 ในระดับปานกลาง
(คาคะแนนเฉลี่ย 2.20, S.D. 0.789) และประสบปญหาตํ่าสุดในเรื่อง การจัดเก็บมูลฝอย รอยละ
53.8 ในระดับนอย (คาคะแนนเฉลีย่ 1.29, S.D. 0.488)
ขอมูลการรับรูขาวสารจากการประชาสัมพันธโครงการ อาคารทุกแหงทราบวาจะมีการพัฒนาพื้นที่เปน
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจ ิ้น ลาดพราว 111 เนื่องจากมีเจาหนาที่แจกเอกสารประชาสัมพันธ
โครงการ รอยละ 92.3

(2) กลุมที่ 1.2 ในระยะ 100 เมตร โดยรอบโครงการ จํานวน 76 ตัวอยาง (ภาพที่ 3.4 8)
ขอมูลดานการใชประโยชนอาคาร ลักษณะการใชประโยชนที่ดนิ โดยรอบโครงการ มีการใชประโยชน
อาคารในระยะ 100 เมตร เปนอาคารบานพักอาศัย รอยละ 67.1 ผูใหสัมภาษณมีสถานภาพเปน
หัวหนาครัวเรือน รอยละ 42.1 ผูเชา รอยละ 9.2 คูสมรสของหัวหนาครัวเรือน รอยละ 8.0 สําหรับ
สถานประกอบการ รอยละ 32.9 ผูใหสัมภาษณมีสถานภาพเปนเจาของกิจการ รอยละ 17.1 และ
ผูจัดการหรือพนักงาน รอยละ 15.8
ขอมูล ทั่ว ไป ผูใหสัม ภาษณเปนเพศหญิง ที่ร อยละ 53.9 และ เพศชาย ที่ร อยละ 46.1
มีอายุอยูในชวง 41 50 ป รอยละ 36.8 และอายุอยูในชวง 31 40 ป รอยละ 34.2 โดยนับถือศาสนา
พุทธ รอยละ 89.5 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 56.6 และระดับอนุปริญญา รอยละ 17.1
ไมใหขอมูลรอยละ 7.9 และมีภูมิลําเนายายมาจากที่อื่น รอยละ 40.8 และไมใหขอมูลภูมิลํา เนา
รอยละ 48.7
ขอมูลสภาพเศรษฐกิจของชุมชน ผูใหสัมภาษณประกอบอาชีพอาชีคาขาย/ธุรกิจสวนตัว รอยละ
52.6 รองลงมาเปนพนักงานบริษัท รอยละ 21.1 และประกอบอาชีพรับจางทั่วไป รอยละ 6.6 และ
ไมใหขอมูล รอยละ 13.2 โดยผูใหสัมภาษณ รอยละ 30.3 มีรายไดมากกวา 50,000 บาท/เดือน
และรอยละ 15.8 มีรายได 20,001 30,0000 บาท/เดือน ไมใหขอมูลรายได รอยละ 22.4 สําหรับ
รายจาย รอยละ 36.9 มีร ายจาย 10,000 20,000 บาท และรอยละ 23.7 มีร ายจายมากกวา
50,000 บาท ขึ้นไป และไมใหขอมูลรายจาย รอยละ 25.0
ขอมูลดานสุขภาพอนามัย ในรอบ 1 ปที่ผานมา ผูใหสัมภาษณไมมีโรคประจําตัวที่ตองเขารับการ
รักษาที่รอยละ 59.2 และรอยละ 31.6 มีโรคที่ตองเขารับการรักษาเปนโรคระบบหายใจ เชน ภูมิแพ
และรองลงมาเปนมากกวา 1 โรค ซึ่งเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล รอยละ 91.6
ขอมูล สิ่ง แวดลอมของชุม ชน ปจจุบ ัน บริเ วณพื้น ที่โ ครงการและใกลเคีย งประสบปญหา
ดานสิ่งแวดลอมของชุมชน ดังนี้
(1) ปญหาคุณ ภาพอากาศและฝุนละอองรบกวน คาดวามีผลกระทบอยูในปจจุบัน รอยละ 64.5
อยูในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.41, S.D. = 0.643) เนื่องจาก มีการกอสรางรถไฟฟาสาย
สีเหลือง รวมถึงฝุนละอองที่เกิดจากการคมนาคมในบริเวณใกลเคียง
(2) ปญหาการจราจรติด ขัด คาดวามีผ ลกระทบอยูในปจจุบ ัน รอยละ 57.9 อยูในระดับ มาก
(คะแนนเฉลี่ย 2.57, S.D. = 0.695) มักพบปญหาการจราจรติดขัดในชวงเวลาเรงดวนเชาและ
เย็น และปญหาการจราจรติดขัดเนื่องจากมีการกอสรางรถไฟฟาสายสีเหลือง
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(3) ปญหาเสีย งดัง รบกวน คาดวามีผ ลกระทบอยูในปจจุบ ัน รอยละ 50.0 อยูในระดับ
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.08, S.D. = 0.784) เนื่องจาก มีการกอสรางรถไฟฟาสายสีเหลืองอยู
ใกลเคียงและเสียงจากรถยนตสัญจรผานไปมา
(4) ปญหา จากการใหบริก ารไฟฟา คาดวามีผลกระทบอยูในปจจุบ ัน รอยละ 32.9 อยูในระดับ
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 1.52, S.D. = 0.714)
(5) ปญหา แรงสัน่ สะเทือนจากการกอสราง หรือการคมนาคมขางเคียง คาดวามีผลกระทบอยูใน
ปจจุบัน รอยละ 29.0 อยูในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 1.73, S.D. = 0.703) เนื่องจากมีการ
กอสรางและขนสงวัสดุกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง
(6) ผลกระทบดานอืน่ ๆ ปจจุบันพื้นที่ใกลเคียงมีปญหาสิ่งแวดลอม ในเรื่องของ ปญหาการจัดเก็บ
มูลฝอย ปญหาการใหบริการดานนํ้าใชฯ ปญหานํ้าทวมขัง ปญหาการกออาชญากรรม ปญหาการ
บดบังทัศนียภาพจากอาคารขางเคียง และปญหาการบดบังแสงแดดและทิศทางลมจากอาคาร
ขางเคียง โดยประสบปญหาสูงสุดในเรื่องปญหาการใหบริการดานนํ้าใชฯ รอยละ 21.1 ในระดับ
ปานกลาง (คาคะแนนเฉลี่ย 1.63, S.D. 0.619) และประสบปญหาตํ่าสุดในเรื่องปญหาการบดบัง
แสงแดดจากอาคารขางเคียง รอยละ 14.5 ในระดับนอย (คาคะแนนเฉลี่ย 1.36, S.D. 0.505)
ขอมูลการรับรูขาวสารจากการประชาสัมพันธโครงการผูใหสัมภาษณ รอยละ 96.1 รับทราบวาจะมี
การพัฒนาพื้นที่เปนโครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 เนื่องจากมีเจาหนาที่แจกเอกสาร
ประชาสัมพันธโครงการ และโครงการอยูใกลเคียงที่พักอาศัย และไมประสงคออกความคิดเห็น
รอยละ 2.6

(4) กลุมที่ 2.1 ในระยะมากกวา 100 500 เมตร โดยรอบโครงการ จํา นวน 301 ตัว อยาง
(ภาพที่ 3.4 9)
ขอมูล ดานการใชประโยชนอาคาร เปนสถานประกอบการ รอยละ 8.0 เชน สํา นัก งาน
อาคารพาณิชย รานคา และรานอาหาร เปนตน โดยผูใหสัมภาษณมีสถานภาพเปนเจาของกิจการ
รอยละ 4.2 ผูจัดการราน และพนัก งาน รอยละ 95.8 สํา หรับ บานพัก อาศัย รอยละ 92.0 ผูให
สัมภาษณมีสถานภาพเปนหัวหนาครัวเรือน รอยละ 44.8 ผูเชารอยละ 17.7 และอื่นๆ เชน ผูดูแล
บานหรือนิติบุคคล รอยละ 16.6
ขอมูลทั่วไป ผูใหสัมภาษณเปนเพศหญิง รอยละ 66.4 เพศชายรอยละ 33.6 มีอายุอยูในชวง 41 50
ป รอยละ 38.5 และอายุเฉลี่ย 31 40 ป รอยละ 20.3 นับถือศาสนาพุทธ และจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รอยละ 35.2 ไมระบุ/ไมประสงคแสดงความคิดเห็น รอยละ 22.2 โดยมีภูมิลําเนายายมา
จากที่อื่น รอยละ 11.3 และไมระบุ/ไมประสงคแสดงความคิดเห็น รอยละ 88.4
ขอมูลสภาพเศรษฐกิจของชุมชน สวนใหญประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว รอยละ 45.5 รับจาง
ทั่วไป รอยละ 21.9 แมบาน/พอบาน/วางงาน/เกษียณอายุ รอยละ 11.3 และพนักงานบริษ ัท
รอยละ 5.3 โดยผูใหสัมภาษณ รอยละ 26.2 มีรายได 10,001 20,000 บาท/เดือน และรอยละ 25.6
ไมประสงคแจงขอมูล สําหรับรายจาย รอยละ 53.5 มีร ายจาย 10,001 20,000 บาท/เดือน และ
รอยละ 25.5 ไมประสงคแจงขอมูล
ขอมูล ดานสุขภาพอนามัย ในรอบ 1 ปที่ผ านมา ผูใหสัมภาษณ รอยละ 76.7 ไมมีโรคประจํา ตัว
ที่ตองเขารับการรักษา สําหรับผูที่มีโรคประจําตัวที่ตองเขารับการรักษา รอยละ 93.9 เปนโรคระบบ
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หายใจเชน ภูมิแพ รองลงมา รอยละ 3.1 เปนโรคประจําตัว หากมีการเจ็บปวยจะเขารับการรักษา
ที่โรงพยาบาล โดยใชสิทธิบัตรทอง และสิทธิประกันสังคม โดยรอยละ 65.4 ไมใหขอมูลสวัสดิการ
ทางสุขภาพ
ขอมูลสิ่งแวดลอมของชุมชน ปจจุบันบริเวณพื้นที่ใกลเคียงโครงการประสบปญหาดานสิ่งแวดลอม
ของชุมชน ดังนี้
(1) ปญหา คุณภาพอากาศและฝุนละอองรบกวน คาดวามีผลกระทบอยูในปจจุบัน รอยละ 49.2
อยูในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 1.82, S.D. = 0.735) เนื่องจากมีพื้นที่กอสรางหลายแหง
และการกอสรางรถไฟฟาสายสีเหลือง
(2) ปญหาการจราจรติดขัด คาดวามีผลกระทบอยูในปจจุบัน รอยละ 46.5 อยูในระดับปานกลาง
(คะแนนเฉลี่ย 1.96, S.D. = 0.772) มักพบปญหาการจราจรติดขัดในชวงเวลาเรงดวนเชาและ
เย็น เนื่องจากมีการกอสรางรถไฟฟาสายสีเหลือง
(3) ผลกระทบดานอื่นๆ ปจจุบันพื้นที่ใกลเคียงมีปญหาสิ่งแวดลอมในเรื่องของ ปญหาการทรุดตัว
ของดิน ปญหาเสียงดังรบกวน ปญหาแรงสั่นสะเทือนจากการกอสราง ปญหาเกี่ยวกับการใชนํ้า
ประปา ปญหาจากการใหบริการไฟฟา ปญหาการจัดเก็บมูลฝอย ปญหานํ้าทวมขัง ปญหาการกอ
อาชญากรรม ปญหาการบดบังทัศนียภาพจากอาคารขางเคียง และปญหาการบดบังแสงแดด
และทิศทางลมจากอาคารขางเคียง ตามลําดับ โดยประสบปญหาสูงสุดในเรือ่ งเกีย่ วกับปญหาการ
ใชนํ้าประปา รอยละ 9.7 ในระดับนอย (คะแนนเฉลีย่ 1.31, S.D. = 0.471) และประสบปญหา

ตํ่าสุดในเรือ่ ง การบดบังทัศนียภาพจากอาคารขางเคียง การบดบังทิศทางลมและแสงแดด รอย
ละ 4.4 ในระดับนอย (คาคะแนนเฉลี่ย 1.00 , S.D. 0.000)
ขอมูลการรับรูขาวสารจากการประชาสัมพันธโครงการ รอยละ 99.7 ทราบวาจะมีการพัฒนาพื้นที่
เปนโครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 เนื่องจากมีเจาหนาที่แจกเอกสารประชาสัมพันธ
โครงการ

(5) กลุมที่ 2.2 ในระยะมากกวา 500 1,000 เมตร โดยรอบโครงการ จํานวน 80 ตัว อยาง
(ภาพที่ 3.4 9)
ขอมูลดานการใชประโยชนอาคาร รอยละ 35.0 เปนสถานประกอบการ เชน สํานักงาน อาคาร
พาณิชย รานคา และรานอาหาร เปนตน โดยผูใหสัมภาษณมีสถานภาพเปนผูจัดการรานหรือพนักงาน
สําหรับบานพักอาศัย รอยละ 65.0 ผูใหสัมภาษณมีสถานภาพเปนคูสมรสหัวหนาครัวเรือน รอยละ
48.1 รองลงมาเปนผูพักอาศัย/ผูดูแลบาน/ผูจัดการนิตบิ ุคคล รอยละ 26.9 และเปนหัวหนาครัวเรือน
รอยละ 23.1
ขอมูลทั่วไป ผูใหสัมภาษณเปนเพศหญิง รอยละ 77.5 เพศชาย รอยละ 22.5 มีอายุอยูในชวง 31 40
ป นับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 63.8
ขอมูลสภาพเศรษฐกิจของชุมชน ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว รอยละ 46.3 พนักงานบริษัท
รอยละ 45.0 ผูใหสัมภาษณมีร ายได 20,001 30,000 บาท/เดือน ที่รอยละ 41.2 และมีรายจาย
20,001 30,000 บาท/เดือน รอยละ 53.8
ขอมูลดานสุขภาพอนามัย ในรอบ 1 ปที่ผานมา ผูใหสัมภาษณ รอยละ 98.8 ไมมีโรคประจําตัว และ
รอยละ 1.2 มีโรคประจําตัว เปนโรคระบบหายใจ เขารับการรักษาที่โรงพยาบาล
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ขอมูลสิ่งแวดลอมของชุมชน ปจจุบันบริเวณพื้นที่ใกลเคียงโครงการประสบปญหาดานสิ่งแวดลอม
ของชุมชน ดังนี้
(1) ปญหาคุณ ภาพอากาศและฝุนละอองรบกวน คาดวามีผลกระทบอยูในปจจุบันรอยละ 100.0
อยูในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.15, S.D. = 0.695) เนื่องจากมีพื้นที่กอสรางหลายแหง
อยูใกลเคียง รวมถึงฝุนละอองที่เกิดจากการคมนาคมขนสงที่สัญจรผานไป มา
(2) ปญหาการจราจรติดขัด คาดวามีผลกระทบอยูในปจจุบัน รอยละ 98.8 อยูในระดับปานกลาง
(คะแนนเฉลี่ย 1.90, S.D. = 0.942) โดยเฉพาะในชวงเวลาเรงดวนเชาและเย็นเปนประจําทุกวัน
(3) ปญหานํ้าทวมขัง คาดวามีผลกระทบอยูในปจจุบัน รอยละ 96.3 อยูในระดับนอย (คะแนนเฉลี่ย
1.49, S.D. = 0.576)
(4) ผลกระทบดานอื่นๆ ปจจุบันพื้นที่ใกลเคียงมีปญหาสิ่งแวดลอมในเรื่องของ ปญหาการทรุดตัว
ของดิน ปญหาแรงสั่นสะเทือนจากการกอสราง ปญหาเกี่ยวกับการใชนํ้าประปา ปญหาจากการ
ใหบริก ารไฟฟา ปญหาการจัด เก็บ มูล ฝอย ปญหาการกออาชญากรรม ปญหาการบดบัง
ทัศนียภาพจากอาคารขางเคียง และปญหาการบดบังแสงแดดและทิศทางลมจากอาคารขางเคียง
ตามลํา ดับ โดยประสบปญหาสูงสุดในเรือ่ งปญหาการใชไฟฟา รอยละ 96.3 ในระดับนอย

(คะแนนเฉลีย่ 1.01, S.D. = 0.114) และประสบปญหาตํ่าสุดในเรือ่ งปญหากการจัดเก็บมูลฝอย
รอยละ 65.0 ในระดับนอย (คาคะแนนเฉลีย่ 1.04, S.D. 0.194)
ขอมูลการรับรูขาวสารจากการประชาสัมพันธโครงการ รอยละ 78.8 ทราบวาจะมีการพัฒนาพื้นที่
เปนโครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 เนื่องจากมีเจาหนาที่แจกเอกสารประชาสัมพันธ
โครงการ
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(6) กลุมที่ 3 พื้นที่ออนไหวในระยะ 1,000 เมตร
จากการสํารวจการใชประโยชนที่ดินในระยะ 1,000 เมตร จากพื้นที่โครงการพบวา มีพื้นที่ออนไหว
ตอผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม จํานวน 12 แหง (ภาพที่ 3.4 10)
ประเภทที่ 1 สถานศึกษา จํานวน 7 แหง ไดแก
(6.1) สถานศึกษาทีแ่ สดงความคิดเห็น จํานวน 6 แหง ไดแก โรงเรียนภัทรบุตร โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ
โรงเรีย นสุเ หราคลองจั่น โรงเรีย นริต วานุลอิส ลาม โรงเรีย นบานบางกะป และมหาวิท ยาลัย
รัตนบัณฑิต
ขอมูลดานระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดลอมของชุมชน
ดานการใชนํ้าประปา แหลงนํ้าอุปโภคบริโภคจากการประปานครหลวงและมีแรงดันนํ้าใชเพียงพอ
ดานการใชไฟฟา ไดรับบริการจากการไฟฟานครหลวงเพียงพอ แตจะประสบปญหาไฟตกดับบางครั้ง
จากฝนตกหนัก
ดานการจัดการขยะมูลฝอย ไดรับบริการจากสํานักงานเขตฯ โดยไมประสบปญหาเกีย่ วกับขยะแตอยางใด
ดานเสียงดังรบกวน ไมประสบปญหาเสียงดังรบกวนแตอยางใด
ดานการจราจร พบวามีปญหาการจราจรติดขัดในชวงเวลาเรงดวนเชาและเย็น
ดานความปลอดภัยสาธารณะ พบวามีปญหาอาชญากรรมในพื้นที่ แตนานๆ ครั้ง
ดานปญหาการระบายนํ้า ไมประสบปญหานํ้าทวมขังเมื่อฝนตกหนัก

(6.2) สถานศึกษาที่ไมแสดงความคิดเห็น จํานวน 1 แหง ไดแก โรงเรียนมัธยมบานบางกะป

ประเภทที่ 2 สถานพยาบาล จํานวน 1 แหง แสดงความคิดเห็น 1 แหง ไดแก โรงพยาบาลเวชธานี
ขอมูลดานระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดลอมของชุมชน
ดานการใชนํ้าประปา แหลงนํ้าอุปโภคบริโภคจากการประปานครหลวงและมีแรงดันนํ้าใชเพียงพอ
ดานการใชไฟฟา ไดรับบริการจากการไฟฟานครหลวงเพียงพอ โดยไมประสบปญกาไฟฟาตกหรือดับแต
อยางใด
ดานการจัดการขยะมูลฝอย ไดรับบริการจากสํานักงานเขตฯ โดยไมประสบปญหาเกีย่ วกับขยะแตอยางใด
ดานเสียงดังรบกวน ไมประสบปญหาเสียงดังรบกวนแตอยางใด
ดานการจราจร พบวามีปญหาการจราจรติดขัดในชวงเวลาเรงดวนเชาและเย็น
ดานความปลอดภัยสาธารณะ พบวาไมมีปญหาอาชญากรรมในพืน้ ที่
ดานปญหาการระบายนํ้า ไมประสบปญหานํ้าทวมขังเมื่อฝนตกหนัก
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ประเภทที่ 3 ศาสนสถาน จํา นวน 4 แหง แสดงความคิด เห็น 4 แหง ไดแก วัด จัน ทรวงศาราม
คริสตจักรวิสุทธนครกรุงเทพ คริสตจักรมหาพรกรุงเทพ และมัสยิตริตวานุลอิสลาม
ขอมูลดานระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดลอมของชุมชน
ดานการใชนํ้าประปา แหลงนํ้าอุปโภคบริโภคจากการประปานครหลวงและมีแรงดันนํ้าใชเพียงพอ
ดานการใชไฟฟา ไดรับบริการจากการไฟฟานครหลวงเพียงพอ โดยไมประสบปญกาไฟฟาตกหรือดับแต
อยางใด
ดานการจัดการขยะมูลฝอย ไดรับบริการจากสํานักงานเขตฯ โดยไมประสบปญหาเกี่ยวกับขยะแตอยางใด
ดานเสียงดังรบกวน ไมประสบปญหาเสียงดังรบกวนแตอยางใด
ดานการจราจร พบวามีปญหาการจราจรติดขัดในชวงเวลาเรงดวนเชาและเย็น
ดานความปลอดภัยสาธารณะ พบวาไมมีปญหาอาชญากรรมในพื้นที่
ดานปญหาการระบายนํ้า ไมประสบปญหานํ้าทวมขังเมื่อฝนตกหนัก

(7) กลุมหนวยงานราชการและสถานทูต ในระยะ 1,000 เมตร และหนวยงานราชการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับโครงการ
สําหรับหนวยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตอการพัฒนาโครงการ จํานวน 5 แหง ไดแก สํานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง สาขาลาดพราว การไฟฟานครหลวง เขตนวลจันทร สํานักงาน
เขตบางกะป และสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
1. สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร
โครงการไดขอตรวจสอบการใชประโยชนที่ด ิน ตามผัง เมืองรวมกรุง เทพมหานคร พ.ศ. 2556
เพื่อกอสรางโครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 โดยสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร ขอ
เรียนวา
ที่ด ิน ของโครงการตั้ง อยูในที่ด ิน ประเภท ย.6 18 (สีส ม) เปนที่ด ิน ประเภทที่อ ยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง ที่มีวัตถุประสงคเพื่อรองรับการอยูอาศัยในบริเวณพื้นที่ตอเนื่องกับเขตเมืองชั้น
ใน ศูนยชุมชนชานเมือง เขตอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ที่ดินประเภทนี้ ที่ดินประเภทนี้หาม
ใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด 32 ประเภท ทั้งนี้การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ใหมี
อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินไมเกิน 4.5 : 1 มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไม
นอยกวา รอยละ 6.5 และใหมีพื้นที่นํ้าซึมผานไดเพื่อปลูกตนไมไมนอยกวารอยละ 50 ของพื้นที่วาง
(เอกสารตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินที่ กท 1706/1762 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ในภาค
ผนวกที่ 1)
2. การประปานครหลวง สาขาลาดพราว
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 ไดสอบถาม ยืนยันความสามารถในการใหบริการนํ้า
ประปาใหกับโครงการ และสอบถามขนาดทอนํ้าประปาที่ผานดานหนาโครงการ โดยการประปา
นครหลวง สาขาลาดพราว มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้
พื้นที่โครงการอยูในพื้นที่จําหนายนํ้า และสามารถใหบริการนํ้าประปาแกโครงการได โดยทอประปา
หลังมาตรวัดนํ้า ควรมีขนาดเสนผานศุนยกลางไมนอยกวา 100 มม. หากจําเปนตองวางทอจายนํ้า
เพิ่มหรือขยายขนาดทอจายนํ้าในบริเวณดังกลาว คาใชจายนี้ตองเปนภาระของบริษ ัท ออริจ ิ้น
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ลาดพราว จํา กัดดวย และการวางทอจายนํ้าภายในโครงการของบริษ ัท ฯ ตองกํา หนดแนวรอง
สําหรับใหวางทอจายนํ้าประปาที่มีความกวางไมนอยกวามาตรฐานรองดิน และมาตรฐานทอจายนํ้า
(เอกสารยืน ยัน การใหบริก ารนํ้าประปากับ โครงการที่ มท 5440 2 4.2/25285 ลงวัน ที่ 11
สิงหาคม 2563 ในภาคผนวกที่ 1)
3. การไฟฟานครหลวง เขตนวลจันทร
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 ไดสอบถาม ยืนยัน ความสามารถในการใหบริการ
ไฟฟาใหกับโครงการ โดยการการไฟฟานครหลวง เขตนวลจันทร แจงใหทราบวา โครงการฯ อยูใน
พื้นที่ใหบริการของการไฟฟานครหลวงเขตบางกะป และสามารถจายกระแสไฟฟาใหกับโครงการได
(เอกสารยืนยันการใหบริการไฟฟากับโครงการที่ มท 5255 21.00037/63 ลงวันที่ 26 มิถุนายน
2563 ในภาคผนวกที่ 1)
4. สํานักงานเขตบางกะป
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจ ิ้น ลาดพราว 111 มีก ารประสานกับ สํา นัก งานเขตบางกะปในการ
ตรวจสอบความกวางถนนลาดพราว และขอรับรองการใหบริการตางๆ ของสํานักงานเขตบางกะป
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การขอตรวจสอบความกวางของถนนพรอมเขตทางของถนนลาดพราว
ถนนลาดพราว บริเวณดานทิศใตของโครงการ มีส ภาพเปนถนนสาธารณะประโยชน และมี
ความกวางเขตทางประมาณ 30.00 เมตร
(เอกสารการออกหนังสือรับรองความกวางถนน กท 5003/5121 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
ในภาคผนวกที่ 1)
การรับรองการอนุญาตเชื่อมทางเขา ออก
สํานักงานเขตบางกะปไดตรวจสอบแลว ทานสามารถที่จะทําการเชื่อมทางเขา ออก บริเวณถนน
สาธารณะหนาโครงการ ริมถนนลาดพราวได โดยจะตองปฏิบัติตามขอบัญญัติ กรุงเทพมหานคร
เรื่อ ง การควบคุม อาคาร พ.ศ. 2544 ขอ 5 (26),(28) และขอ 89, กฎกระทรวงใหบัง คับ ใช
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการขออนุญาตตัด
คันหินทางเทา ลดระดับคันหินทางเทา และทําทางเชื่อมในที่สาธารณะ พ.ศ. 2531, กฎหมาย
ควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย
(เอกสารการออกหนังสือการรองรับการทําทางเชื่อมทางเขา ออก กท 5003/5120 ลงวันที่
27 กรกฎาคม 2563 ในภาคผนวกที่ 1)
การรับรองการเชื่อมทอระบายนํ้า
สํานักงานเขตบางกะปไดพิจารณาแลว ทานสามารถที่จะทําการเชื่อมทอระบายนํ้าและระบาย
นํ้าลงสูทอระบายนํ้าสาธารณะ บริเวณริม ถนนลาดพราวได โดยจะตองปฏิบ ัต ิตามระเบีย บ
กรุงเทพมหานคร วาดวยการขออนุญาติเชื่อมหรือ สรางทางเทา ฝงทอระบายนํ้า และสราง
สะพานชั่วคราว พ.ศ. 2518 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย
(เอกสารการออกหนังสือรับหลักการอนุญาตใหเชื่อมทอระบายนํ้า กท 5003/5122 ลงวันที่
27 กรกฎาคม 2563 ในภาคผนวกที่ 1)
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การรับรองการเก็บขนมูลฝอย
สํานักงานเขตบางกะปขอเรียนวา สามารถใหบริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ดังกลาวได โดยผูดูแล
อาคารตองคัดแยกมูลฝอยกอนทิ้งออกเปน 3 ประเภท (ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล)
และนํามูลฝอยใสถุง มัดปากถุงใหเรียบรอย รวบรวมไวที่หองพักมูลฝอยหรือถังรองรับมูลฝอยที่มี
ฝาปดมิดชิด ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งไมเกิดเหตุเดือดรอนรํา คาญดานสิ่งแวดลอมแกผูพักอาศัย
ภายในอาคารที่ไดรับอนุญาต ผูสัญจรไปมา และสถานที่บริเวณใกลเคียง และมีขนาดหรือความจุ
เพียงพอที่จะรองรับ มูลฝอยไดไมนอยกวา 3 วัน รวมทั้งจัดใหมีเ สนทางการเขา ออกของรถ
เก็บขนมูลฝอยกรุงเทพมหานครไดโดยสะดวก
(เอกสารการออกหนังสือ รับ รองการเก็บ ขนมูล ฝอย กท 5006/4268 ลงวันที่ 26 มิถุน ายน
2563 ในภาคผนวกที่ 1)
5. สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจน้ิ ลาดพราว 111 ไดยืน่ หนังสือขอความอนุเคราะหในการออกหนังสือรับรอง
การใหบริการดับ เพลิงกับ โครงการ ดังหนังสือ ที่ PPL 09/2563 ลงวันที่ 12 มิถนุ ายน 2563
ในภาคผนวกที่ 1)

(8) กลุมที่ 5 กลุมผูนําชุมชนในระยะ 1,000 เมตร
จากการสํา รวจการใชประโยชนที่ด ิน ในระยะ 1,000 เมตร จากพื้น ที่โ ครงการพบวา มีช ุม ชน
จํานวน 1 แหง (ภาพที่ 3.4 10)
(8.1) ชุมชน ในระยะ 1000 เมตร จํานวน 1 แหง แสดงความคิดเห็น 1 แหง คือ ชุมชนวัดกลาง
ขอมูลดานระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดลอมของชุมชน
แหลงนํ้าอุปโภคบริโภคจากการประปานครหลวงและมีแรงดันนํ้าใชเพียงพอ ในการจัดการขยะมูลฝอย
ไดรับบริการจากสํานักงานเขตฯ โดยไมประสบปญหาเกี่ยวกับขยะแตอยางใด สวนการไฟฟาไดรับบริการ
จากการไฟฟานครหลวงเพียงพอ ดานเสียงดังรบกวน ไมประสบปญหาเสียงดังรบกวนแตอยางใด สําหรับ
การจราจรพบวามีปญหาการจราจรติดขัดในชวงเวลาเรงดวนเชาและเย็น บริเวณใกลเคียงพบปญหา
อาชญากรรม แตนานๆ ครั้ง และไมประสบปญหานํ้าทวมขังเมื่อมีฝนตกหนัก
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3.4.2 การศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจนิ้ ลาดพราว 111 เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จํา นวน 1 อาคาร สูง 23 ชัน้
จัดเปนอาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษ มีจํานวนหองชุดรวมทัง้ สิน้ 648 หอง ประกอบดวย หองชุดพักอาศัย 644 หอง
และหองชุดพาณิชย 4 หอง เปนโครงการที่ตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอม ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ออกตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
1) หลักเกณฑและแนวทางการจัดการมีสวนรวมของประชาชน
บริษัทที่ปรึกษาฯ ไดดําเนินการมีส วนรวมของประชาชนบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น
ลาดพราว 111 โดยดํา เนินการตามแนวทางการมีส วนรวมของประชาชน และการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดลอม
ทางสังคมในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ของสํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กุมภาพันธ 2562) ดังนี้
1.1) การเตรียมการกอนการรับฟงความคิดเห็น (Preparation Process)
(1) การเตรียมความพรอมของชุมชนโดยการใหขอมูลกับประชาชน (Public Information)
บริษัทที่ปรึกษาไดดําเนินการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนที่เปนกระบวนการตั้งแตการใหขอมูล
ขาวสารตางๆ ของโครงการตอผูมีสวนไดสวนเสีย ตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โดยมีขั้นตอนการประชาสัมพันธโครงการ ดังนี้
(1.1) เอกสารเปดเผยขอมูลขาวสาร
บริษัทที่ปรึกษาฯ ไดจัดทําเอกสารเปดเผยขอมูลขาวสารโครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว
111 ซึ่งเอกสารแนะนําโครงการ ประกอบดวย ความเปนมา วัตถุประสงครายละเอียดของโครงการขนาดโครงการ
ขนาดพื้นที่ เจาของโครงการ สถานที่ที่จะดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ลําดับขั้นตอนการกอสราง ขอบเขตการ
ศึกษา ประเมินทางเลือกโครงการ และชองทางติดตอขอขอมูล เพิ่มเติม เพื่อใหประชาชนโดยรอบรับ ทราบถึงราย
ละเอียด และขอมูลเบื้องตนของโครงการ กอนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ไมนอยกวา 15 วัน
(1.2) รูปแบบการประชาสัมพันธ
บริษทั ทีป่ รึกษาฯ จัดทํา เอกสารขอมูลขาวสารแลวเสร็จ จะกํา หนดรูป แบบการประชาสัมพันธ
ใหกับกลุมเปาหมายที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ โดยแบงรูปแบบการประชาสัมพันธออกเปน
3 รูปแบบ ดังนี้ (รายละเอียดแสดงในภาคผนวกที่ 5)
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แผนพับ ประชาสัม พันธ บริษ ัทที่ปรึกษาไดดํา เนิน การแจกเอกสารประชาสัม พัน ธ
โครงการใหกับทุกหลังคาเรือน ในระยะ 100 เมตร โดยรอบโครงการ และแจกเอกสาร
ประชาสัมพันธโครงการใหกับกลุมตัวอยางหลังคาเรือนในระยะมากกวา 100 1,000 เมตร
โดยรอบโครงการ

หนัง สือ แจงรายละเอีย ดโครงการ บริษ ัท ที่ป รึก ษาฯ ไดจัด ทํา หนัง สือ แจง
รายละเอียดโครงการ พรอมทั้งแนบเอกสารแผนพับประชาสัมพันธใหกับสถานศึกษา
สถานพยาบาล และสถานที่ราชการ ในระยะ 1,000 เมตร (รายละเอียดดังเอกสารเชิง
ประจักษในภาคผนวกที่ 5)
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ปายประชาสัมพันธโครงการ โครงการไดติดปายประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการ
โดยติดตั้งไวบริเวณรั้วดานหนาของโครงการ เพื่อใหผูพักอาศัยในระยะ 100 เมตร และ
บุคคลทั่วไปไดรับทราบและสามารถเขารวมแสดงความคิดเห็นได จํานวน 3 ชองทาง
ไดแก
(1) ติดตอทางไปรษณีย ตามที่อยูของบริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท
จํา กัด เลขที่ 50/86 87 ม.5 ซอยแจงวัฒ นะ ปากเกร็ด 15 ถนนแจงวัฒ นะ
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร 02 9621445 8
(2) ติดตอทางระบบสารสนเทศ (E Mail) contact2ecosystem@gmail.com
(3) ติดตอทางโทรศัพท บริษ ัท อีโ คซิส เต็ม เอ็น จิเ นียริ่ง คอนซัล แตนท จํา กัด
เบอรติดตอ 02 9621445 8
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2) ผูมีสวนเกี่ยวของกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และการจําแนกผูมีสวนไดเสีย
ตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชน และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคมในกระบวนการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ของสํานักวิเคราะหผลกระทบสิง่ แวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม สามารถจําแนกผูมีสวนเกี่ยวของได 7 สวน ดังนี้
1. ผูรับผลกระทบ
2. ผูที่รับผิดชอบจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
3. ผูที่ทําหนาที่พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
4. หนวยงานราชการในระดับตางๆ
5. องคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมองคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาภายในทองถิ่นและในระดับ
อุดมศึกษา และนักวิชาการอิสระ
6. สื่อมวลชน ซึ่งมีบทบาทในการนําเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการ
7. ประชาชนทั่วไป

(3) ปรึกษาหารือเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดรับฟงความคิดเห็นที่เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่
ตามแนวทางการมีส วนรวมของประชาชน และการประเมิน ผลกระทบสิ่ง แวดลอมทางสัง คม
ในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ของสํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กุมภาพันธ 2562) กําหนดวิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยอาจใชวิธี
การอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้
1) การสํารวจความคิดเห็น
1.1 การสัมภาษณรายบุคคล
1.2 การเปดใหแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ทางโทรศัพทหรือโทรสาร ทางระบบเครือขาย
สารสนเทศ หรือทางอื่นใด
1.3 การเปดโอกาสใหประชาชนมารับขอมูล และแสดงความคิดเห็นตอหนวยงานของรัฐที่รับผิด
ชอบโครงการ
1.4 การสนทนากลุมยอย
2) การประชุมหารือ
2.1 การประชาพิจารณ
2.2 การอภิปรายสาธารณะ
2.3 การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
2.4 การประชุมเชิงวิชาการ
2.5 การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย
3) วิธีการอื่นที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด
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จากการเขาไปสํารวจสภาพพื้นที่โครงการและบริเวณใกลเคียง เพื่อดําเนินการประชาสัมพันธขอมูล
รายละเอียดโครงการ และเตรียมความพรอมของชุมชน พบวา อาคารสวนใหญเปนสถานประกอบการ อาคารชุด และ
อาคารอยูอาศัยรวม (ใหเชา) เพื่อใหสะดวกตอการแสดงความคิดเห็นของชุมชน บริษัททีป่ รึกษาไดเลือกใชเทคนิคการมี
สวนรวมของการกอสรางโครงการอาคารชุด ดิ ออริจ ิ้น ลาดพราว 111 ที่เ นนการสื่อ สารสองทาง (Two way
communicate) ซึ่งมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็น เพื่อใหไดขอมูลและความคิดเห็นของประชาชน
โดยเลือกใชวิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 3 วิธี ไดแก
1) การสัมภาษณรายบุคคล ซึ่งใชวิธีพูดคุยโดยมีแนวคําถามไวลวงหนาโดยใชแบบสอบถาม หรือการ
ถามดวยปากเปลา ซึ่งเปนเทคนิคที่สามารถวัดปริมาณได และประเมินผลกระทบจากการกอสราง
โครงการดวยคาสถิติ
2) การเปดใหแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ทางโทรสาร ทางระบบเครือขายสารสนเทศ หรือ
ทางอื่นใด เปนการรับฟงความคิดเห็นผานชองทางสาธารณะ
3) การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น เปนการประชุมหารือ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการตลอดจน
รับฟงความคิดเห็น ที่มีตอการพัฒนาโครงการ โดยเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปไดเขามามีส วนรวม
ซึ่งผูเขารวมการสนทนาทุกคนจะไดรวมแสดงความคิดเห็นอยางเปนกันเอง
บริษัทฯ เลือกวิธีการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนทั้ง 3 วิธี ที่กลาวมาขางตน เนื่องจาก เปนเทคนิควิธี
ที่ศึกษาไดรวดเร็ว ไดขอมูล ความเปนจริง อยางลึกซึ้ง เจาะจง และตรงกับความเปนจริงของสถานการณ หรือโครงการ
ที่จะดําเนินการในพื้นที่ และจัดใหมีรับฟงความคิดเห็น 2 ครั้ง ซึ่งเปนไปตามแนวทางที่สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนด แบงเปนชวงเวลาตางกัน มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3.4 10 ขั้นตอนการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน
ลําดับที่

ขั้นตอน

ชวงเวลาที่ศึกษา

รายละเอียด

แจกเอกสารประชาสัม พัน ธโครงการใหกับ ประชาชนในรัศ มี 1 กิโ ลเมตร จากพื้น ที่โ ครงการ
เพื่อ ใหรับ ทราบถึง รายละเอีย ด และขอมูล เบื้อ งตนของโครงการ ซึ่ง เอกสารแนะนํา โครงการ
การเปดเผยขอมูลขาวสาร
6 8 กุมภาพันธ 2563 ประกอบดวย ความเปนมา และวัต ถุป ระสงคของโครงการ รายละเอีย ดของโครงการ ขอบเขต
ของโครงการ
การศึกษา ลําดับขั้นตอนการกอสรางผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการ และประเมินทางเลือก
โครงการ
1
การรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน ครั้งที่ 1

2

การรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน ครั้งที่ 2

เลือ กใชวิธ ีก ารสัม ภาษณรายบุค คล การสํา รวจความคิด เห็น โดยใชแบบสอบถาม และ
26 กุมภาพันธ
การประชุมรับฟงความคิดเห็น พรอมทั้งชี้แจงรายละเอียดของโครงการ ตลอดจนรับฟงความคิดเห็น
26 มิถุนายน 2563 ดานขอหวงกัง วลจากการกอสรางโครงการ และขอเสนอแนะ โดยกลุมตัวอยางที่คาดวาจะไดรับ
ผลกระทบโดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร

12 กรกฎาคม –
20 สิงหาคม 2563

เลือกใชวิธีการสัมภาษณรายบุคคล การสํารวจความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถาม โดยนํารางมาตรการลด
ผลกระทบจากขอหวงกังวลของชุมชนในการศึกษาการมีสวนรวมครั้งที่ 1 ไปเสนอตอกลุมตัวอยางโดย
รอบโครงการในรัศ มี 1 กิโ ลเมตร เพื่อ รับ ทราบความคิด เห็น เกี่ย วกับ มาตรการลดผลกระทบตอ
การดําเนินโครงการ
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1.2) การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจ้นิ ลาดพราว 111 จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทัง้ หมด
2 ครัง้ ซึ่งเปนไปตามแนวทางที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนด มีรายละเอียด
ดังนี้
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
1.2.1) วัตถุประสงคของการศึกษา
โครงการพิจารณาถึงผลกระทบจากกิจกรรมกอสรางในแตละขัน้ ตอน โดยจะครอบคลุมผลกระทบ
ดานตางๆ ดังนัน้ ในการกําหนดขอบเขตของตัวอยางทีท่ ําการศึกษาจะกําหนด 5 กลุม ซึง่ มีวตั ถุประสงคของการศึกษาดังตอ
ไปนี้
เพื่อชี้แจงรายละเอียด และลักษณะของโครงการที่จะกอสราง และเสนอขอบเขตการศึกษา
โครงการ
เพื่อสํารวจขอหวงกังวลและผลกรทบที่อาจเกิดกับผูพักอาศัยรอบพื้นที่โครงการในระยะ
1,000 เมตร และนําขอหวงกังวลดังกลาวมากําหนดเปนมาตรการที่มีความจําเพาะเจาะจง
ตามลักษณะของชุมชน
เพื่อสรางความเขาใจ และความสัมพันธอันดีระหวางชุมชนกับโครงการทีจ่ ะดําเนินการ
เพื่อนําขอมูลไปจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม นํา เสนอตอสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอม (สผ.) และสํา นัก สิ่ง แวดลอม
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาการขออนุญาตกอสรางโครงการ
1.2.2) วิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
บริษทั ที่ปรึกษาไดเลือกใชเทคนิคการมีสวนรวมของการกอสรางโครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว
111 ที่เนนการสื่อสารสองทาง (Two way communicate) ซึ่งมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็น เพื่อให
ไดขอมูลและความคิดเห็นของประชาชน โดยเลือกใชวิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 2 วิธี ไดแก
(1) การสัมภาษณรายบุคคล สํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม และสัมภาษณ รวมถึง
ประเด็นขอหวงกังวลในดานตางๆ ของกลุมพื้นที่ศึกษาที่ไดกําหนดตํา แหนงศึกษา ใน
ระยะ 1,000 เมตรจากพื้นที่โครงการ รวมทั้งพื้นที่ออนไหว สถานที่ราชการ ที่อยูใน
ระยะ 1,000 เมตร
(1.1) วิธีดําเนินการ
สํารวจประชาชนและบานพักอาศัยทีอ่ ยูบริเวณโดยรอบโครงการ ซึง่ เปนผูทีไ่ ดรับ
ผลกระทบจากการการกอสราง และเปดดําเนินการ โดยตรงในระดับรุนแรง
ทําการสอบถามสัมภาษณกลุมตัวอยางทั้งหมด
สําหรับบานพักอาศัยทีไ่ มมีผพัู กอาศัยในวันทีท่ ําการสํารวจ บริษทั ทีป่ รึกษาฯ จะฝาก
แบบสอบถามไวที่ตูรับจดหมาย โดยแบบสอบถามที่ฝากไว บริษัทที่ปรึกษาฯ ไดติด
แสตมปพรอมกับชื่อ ที่อยู ติดตอกลับอยางชัดเจน เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามนําไป
สงตูไปรษณีย หรือเจาหนาที่ไปรษณียได
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(1.2) ชวงเวลาดําเนินการ
การเปดเผยขอมูลขาวสารของโครงการ ระหวางวันที่ 6 8 กุมภาพันธ 2563
การรับ ฟงความคิดเห็น ของประชาชน โดยวิธีการสัมภาษณรายบุค คล ครั้ง ที่ 1
ระหวางวันที่ 26 กุมภาพันธ – 26 มิถุนายน 2563
(2) การเปดใหแสดงความคิด เห็น ทางไปรษณีย ทางโทรสาร ทางระบบเครือ ขาย
สารสนเทศ หรือทางอื่นใด โครงการไดประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการใหผูพัก
อาศัยในระยะ 1,000 เมตร และบุคคลทั่วไปไดรับทราบ และสามารถเขารวมแสดง
ความคิดเห็นได จํานวน 3 ชองทาง ไดแก
ติดตอทางไปรษณีย ตามที่อยูของบริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท
จํากัด เลขที่ 50/86 87 ม.5 ซอยแจงวัฒนะ ปากเกร็ด 15 ถนนแจงวัฒนะ ตําบล
ปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร 02 9621445 8
ติดตอทางระบบสารสนเทศ (E Mail) contact2ecosystem@gmail.com
ติดตอทางโทรศัพท บริษ ัท อีโ คซิส เต็ม เอ็น จิเ นีย ริ่ง คอนซัล แตนท จํา กัด
เบอรติดตอ 02 9621445 8

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
1.2.1) วัตถุประสงคของการศึกษา
โครงการพิจารณาถึงผลกระทบจากกิจกรรมกอสรางในแตละขัน้ ตอน โดยจะครอบคลุมผลกระทบ
ดานตางๆ ดังนัน้ ในการกําหนดขอบเขตของตัวอยางทีท่ ําการศึกษาจะกําหนด 5 กลุม ซึง่ มีวตั ถุประสงคของการศึกษาดังตอ
ไปนี้
เพื่อรับฟงความคิดเห็นตอการจัดทํารางรายงานและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เพื่อใหประชาชนมีความมั่นใจใน รายงานฯ และมาตรการฯ
เพื่อนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็นมาปรับปรุงในรายงานฯ
และมาตรการฯ
1.2.2) วิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
บริษทั ที่ปรึกษาไดเลือกใชเทคนิคการมีสวนรวมของการกอสรางโครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว
111 ที่เนนการสื่อสารสองทาง (Two way communicate) ซึ่งมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็น เพื่อให
ไดขอมูลและความคิดเห็นของประชาชน โดยเลือกใชวิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 3 วิธี ไดแก
(1) การสัมภาษณรายบุคคล สํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม และสัมภาษณ รวมถึง
ประเด็นความเพียงพอของมาตรการฯ และนํามาปรับปรุงมาตรการฯ ของโครงการใหครบ
ถวน สอดคลอง และตอบสนองตอความเห็นของกลุมพื้นที่ศึกษาที่ไดกําหนดตําแหนง
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ศึกษา ในระยะ 1,000 เมตรจากพื้นที่โครงการ รวมทั้งพื้นที่ออนไหว สถานที่ราชการ
ที่อยูในระยะ 1,000 เมตร
(1.1) วิธีดําเนินการ
สํารวจประชาชนและบานพักอาศัยทีอ่ ยูบริเวณโดยรอบโครงการ ซึง่ เปนผูทีไ่ ดรับ
ผลกระทบจากการการกอสราง และเปดดําเนินการ ในประเด็นความเพียงพอของ
มาตรการฯ
ทําการสอบถามสัมภาษณกลุมตัวอยางทั้งหมด
สําหรับบานพักอาศัยทีไ่ มมีผพัู กอาศัยในวันทีท่ ําการสํารวจ บริษทั ทีป่ รึกษาฯ จะฝาก
แบบสอบถามไวที่ตูรับจดหมาย โดยแบบสอบถามที่ฝากไว บริษัทที่ปรึกษาฯ ไดติด
แสตมปพรอมกับชื่อ ที่อยู ติดตอกลับอยางชัดเจน เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามนําไป
สงตูไปรษณีย หรือเจาหนาที่ไปรษณียได
(1.2) ชวงเวลาดําเนินการ
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่12 กรกฎาคม 20
สิงหาคม 2563
(2) การเปดใหแสดงความคิด เห็น ทางไปรษณีย ทางโทรสาร ทางระบบเครือ ขาย
สารสนเทศ หรือทางอื่นใด โครงการไดประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการใหผูพัก
อาศัยในระยะ 1,000 เมตร และบุคคลทั่วไปไดรับทราบ และสามารถเขารวมแสดง
ความคิดเห็นได จํานวน 3 ชองทาง ไดแก
ติดตอทางไปรษณีย ตามที่อยูของบริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท
จํากัด เลขที่ 50/86 87 ม.5 ซอยแจงวัฒนะ ปากเกร็ด 15 ถนนแจงวัฒนะ ตําบล
ปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร 02 9621445 8
ติดตอทางระบบสารสนเทศ (E Mail) contact2ecosystem@gmail.com
ติดตอทางโทรศัพท บริษ ัท อีโ คซิส เต็ม เอ็น จิเ นียริ่ง คอนซัล แตนท จํา กัด
เบอรติดตอ 02 9621445 8
(3) การจัดประชุมรับฟงความคิด เห็น โครงการจัดใหมีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น
ตอโครงการอาคารชุด ดิ ออริจน้ิ ลาดพราว 111 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 โดยเปน
การประชุมรวมกับผูพักอาศัยในระยะ 100 เมตรจากโครงการ และประชาชนทัว่ ไปทีม่ ี
ความสนใจ เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการกอสรางโครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น
ลาดพราว 111 พูดคุยถึงผลกระทบและการแกไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนา
โครงการ และรวมกัน กํา หนดมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบที่อ าจเกิด ขึ้น
ทั้งในชวงกอสรางและเปดดําเนินโครงการ
ผลการสํา รวจความคิดเห็น ของประชาชน โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 สามารถสรุป
ผลการดําเนินงานตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
2 ครั้ง ไดดังนี้
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1.การเตรียมความพรอมของชุมชนโดยการใหขอมูลกับประชาชน (Public Information)
1. การเตรียมความพรอมของชุมชนโดยการใหขอมูลกับประชาชน (Public Information)
ในประเด็นรายละเอียดโครงการ กติกาการรับฟงความคิดเห็นของโครงการ โดยเนนการ
สื่อสารในรูปแบบที่ประชาชนสามารถเขาใจไดงาย เชน การจัดทําเปน infographic คลิป
วิดิโอสั้นๆ แผนพับ ปายประชาสัมพันธ เปนตน เพื่อใหไดขอมูลครบถวนและเพียงพอตอ
การแสดงความคิดเห็น
1) การเปดเผยขอมูลขาวสารโครงการ ผานแผนพับประชาสัมพันธ
ดําเนินการแจกเอกสารขอมูลขาวสารโครงการ ในวันที่ 6 8 กุมภาพันธ 2563
1.1 กลุมที่ 1.1 กลุมที่อยูติดกับพื้นที่โครงการ

6 แหง

1.2 กลุมที่ 1.2 กลุมทีอ่ ยูถัดจากกลุมที่ 1.1 และอยูหางจากพืน้ ทีโ่ ครงการในระยะ 100 เมตร

99 แหง

1.3 กลุมที่ 2 กลุมที่อยูหางจากพื้นที่โครงการในระยะมากกวา 100 1,000 เมตร

381 แหง

1.4 กลุมที่ 3 กลุมพื้นที่ออนไหวในระยะ 1,000 เมตร

12 แหง

1.5 กลุมที่ 4 กลุมหนวยงานราชการ ในระยะ 1,000 เมตร และหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของ

5 แหง

1.6 กลุมที่ 5 กลุมผูนําชุมชน ในระยะ 1,000 เมตร

1 แหง

2) ปายประชาสัมพันธ ติดตัง้ ปายประชาสัมพันธบริเวณรั้วโครงการดานถนนลาดพราว

1 แหง

2. วิเคราะหผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder Analysis)
2.1 ผูรับผลกระทบ
กลุมผูไดรับผลกระทบหลัก
1. อาคาร/บานพักอาศัยอยูติดกับพื้นที่โครงการ จํานวน 6 แหง ไดแก
ตัวแทนโรงเรียนภาษาอังกฤษสันติสุข เลขที่ 3071

1 แหง

ตัวแทนวราภัส อพารทเมนต เลขที่ 535

1 แหง

ตัวแทนอาคารชุด ลุมพินี เซ็นเตอร

1 แหง

ตัวแทนบานเลขที่ 23

1 แหง

ตัวแทนบานเลขที่ 25 และ 27 (เจาของเดียวกัน)

1 แหง

ตัวแทน UMK อพารทเมนต เลขที่ 3079/19

1 แหง
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2. อาคาร/บานพักอาศัยในระยะ 100 เมตรจากเขตพื้นที่โครงการ จํานวน 99 แหง ไดแก
ตัวแทนบานพักอาศัย

48 แหง

ตัวแทนสถานประกอบการ

26 แหง

อาคารที่ไมมีผูพักอาศัย/ไมมีการใชประโยชน

25 แหง

กลุมผูไดรับผลกระทบรอง
1. อาคาร/บานพักอาศัยในระยะมากกวา 100 500 เมตร จํานวน 301 แหง และพื้นที่ออน
ไหว 3 แหง ไดแก
ตัวแทนบานพักอาศัย

277 แหง

ตัวแทนสถานประกอบการ

24 แหง

ตัวแทนพืน้ ทีอ่ อนไหว ไดแก โรงพยาบาลเวชธานี, โรงเรียนอนุบาลภัทรบุตร และ
คริสตจักรวิสทุ ธนครกรุงเทพ

3 แหง

2. อาคาร/บานพักอาศัยในระยะมากกวา 500 1,000 เมตร จํานวน 80 แหง และพืน้ ที่ออนไหว
9 แหง
ตัวแทนบานพักอาศัย

52 แหง

ตัวแทนสถานประกอบการ

28 แหง

ตัวแทนพืน้ ที่ออนไหว ไดแก โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ, โรงแรียนสุเหราคลองจั่น,
โรงเรียนริดวานุนอิสลาม, มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, โรงเรียนบานบางกะป, โรงเรียนมัธยม
บานบางกะป, วัดจันทวงศาราม, คริสตจักรมหาพรกรุงเทพ และมัสยิดริดวานุนอิสลาม

9 แหง

2.2 ผูที่รับผิดชอบจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
เจาของโครงการ : บริษัท ออริจิ้น ลาดพราว จํากัด
บริษทั ผูออกแบบงานสถาปตย : บริษัท อินโนเวทีฟ ดีซายน แอนด อารคิเทคเชอร จํากัด
บริษทั ผูออกแบบงานโครงสราง : บริษัท บีเค แอสโซซิเอสท จํากัด
บริษัทผูออกแบบงานระบบ : บริษัท บีเค แอสโซซิเอสท จํากัด
บริษทั ผูออกแบบงานภูมสิ ถาปตย : บริษัท VIA SPACE จํากัด
บริษทั ทีป่ รึกษาสิง่ แวดลอม : บริษทั อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท จํากัด

1 แหง
1 แหง
1 แหง
1 แหง
1 แหง
1 แหง
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2.3 ผูที่ทําหนาที่พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ตรวจสอบและใหความเห็นเบื้องตนตอรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

1 หนวยงาน

สํา นักสิ่ง แวดลอม กรุง เทพมหานคร ตรวจสอบรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่ง
แวดลอมและใหความเห็นตอรายงานฯ

1 หนวยงาน

2.4 หนวยงานราชการในระดับตางๆ
กลุมหนวยงานราชการในระยะ 1,000 เมตรจากขอบเขตพืน้ ทีโ่ ครงการ จําแนกตามได
1 ประเภท ไดแก กลุมหนวยงานราชการ อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ประเภทที่ 1 สถานทีร่ าชการอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของ ไดแก สํานัก งานเขตบางกะป, สํา นัก
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร, สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร,
การประปานครหลวงสาขาลาดพราว และการไฟฟานครหลวง เขตนวลจันทร

5 แหง

2.5 องคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมองคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาภายในทองถิ่น
และในระดับอุดมศึกษา และนักวิชาการอิสระ
ตัวแทนจากสถาบันการศึกษาในระยะ 1,000 เมตรจากโครงการ ไดแก โรงเรียนอนุบาล
ภัทรบุตร โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ โรงเรียนสุเหราคลองจั่น โรงเรียนริดวานุนอิสลาม
โรงเรียนบานบางกะป และมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

6 แหง

2.6 สื่อมวลชน ซึ่งมีบทบาทในการนําเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการ
การเปดเผยขอมูล ขาวสารรายละเอีย ดการพัฒ นาโครงการ พรอมชองทางติด ตอ
สอบถามขอมูลเพิม่ เติม ผานทางปายประชาสัมพันธดานหนาโครงการ

1 แหง

2.7 ประชาชนทั่วไป
1. ประชาชนที่สนใจจากปายประชาสัมพันธโครงการ โดยติดตั้งไวบริเวณดานหนาพื้นที่
โครงการ

1 แหง

3. การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
เปนการรับฟงความคิดเห็นตอรางขอเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา
และการประเมินทางเลือกโครงการ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหขอมูลกับประชาชนและหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ เกีย่ วกับรายละเอียดโครงการทีจ่ ะเกิดขึน้ และผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ ทางตรงและ
ทางออม รวมทัง้ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ อีกทัง้ ยังเปนการนํา
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการรับฟงความคิดเห็นมาใชประกอบการศึกษา และการจัดทํา
รายงานฯ ใหครบถวน
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ครั้งที่ 1 ตามแนวทาง สผ.
1.1 การสํารวจความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถาม ทางโทรศัพท และทางไปรษณีย เพื่อ
ชี้แจงรายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา การประเมินทางเลือกโครงการ ตลอด
จนรับฟงความคิดเห็นดานขอหวงกังวลจากการพัฒนาโครงการและขอเสนอแนะ
โดยกลุมตัว อยางที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากพื้น ที่โ ครงการในระยะ 1,000
เมตร ในระหวางวันที่ 26 กุมภาพันธ – 26 มิถุนายน 2563
1) กลุมที่ 1.1 กลุมที่อยูติดกับพื้นที่โครงการ จํานวน 6 แหง
13 ราย
(1) สํารวจความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถาม
ตัวแทนโรงเรียนภาษาอังกฤษสันติสุข เลขที่ 3071

1 ราย

ตัวแทนวราภัส อพารทเมนต เลขที่ 535

6 ราย

ตัวแทนอาคารชุด ลุมพินี เซ็นเตอร

3 ราย

ตัวแทนบานเลขที่ 23

1 ราย

ตัวแทนบานเลขที่ 25 และ 27 (เจาของเดียวกัน)

1 ราย

ตัวแทน UMK อพารทเมนต เลขที่ 3079/19

1 ราย

2) กลุมที่ 1.2 กลุมที่อยูถัดจากกลุมที่ 1 และอยูหางจากพื้นที่โครงการในระยะ
100 เมตร จํานวน 69 แหง ประกอบดวย บานพักอาศัย 44 แหง และสถาน
ประกอบการ 25 แหง

76 ราย

(1) สํารวจความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถาม
ตัวแทนอาคารบานพักอาศัย

51 ราย

ตัวแทนสถานประกอบการ

25 ราย

3) กลุมที่ 2.1 กลุมที่อยูหางจากพื้นที่โครงการในระยะมากกวา 100 500 เมตร
สํารวจความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 301 แหง
บานพักอาศัย

277 ราย

สถานประกอบการ

24 ราย

4) กลุมที่ 2.2 กลุมที่อ ยูหางจากพื้น ที่โ ครงการในระยะมากกวา 500 1,000
เมตร สํารวจความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 80 แหง
บานพักอาศัย

52 ราย

สถานประกอบการ

28 ราย
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5) กลุมที่ 3 กลุมพื้นที่ออนไหวในระยะ 1,000 เมตร จํานวน 11 แหง
(1) สํารวจความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 11 แหง
1) สถานศึกษา ไดแก
ตัวแทนโรงเรียนอนุบาลภัทรบุตร
ตัวแทนโรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ
ตัวแทนโรงเรียนสุเหราคลองจัน่
ตัวแทนโรงเรียนริดวานุนอิสลาม
ตัวแทนมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ตัวแทนโรงเรียนบางบางกะป
ตัวแทนโรงเรียนมัธยมบานบางกะป

1 ราย
1 ราย
1 ราย
1 ราย
1 ราย
1 ราย
0 ราย

2) สถานพยาบาล คือ ตัวแทนโรงพยาบาลจักษุรัตนิน

1 ราย

3) ศาสนสถาน ไดแก
ตัวแทนคริสตจักรวิสุทธนครกรุงเทพ
ตัวแทนวัดจันทวงศาราม
ตัวแทนคริสตจักรมหาพรกรุงเทพ
ตัวแทนมัสยิดริดวานุนอิสลาม

1 ราย
1 ราย
1 ราย
1 ราย

6) กลุมที่ 4 กลุมหนวยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน 5 แหง
(1) สํารวจความคิดเห็นโดยใชหนังสือรับรองของราชการ จํานวน 5 แหง คือ
สํา นัก งานเข ตบาง กะ ป , ส ํา นัก ป องก ัน และ บรรเ ทาส าธาร ณภ ัย
กรุงเทพมหานคร, สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, การประปานครหลวง
สาขาลาดพราว และการไฟฟานครหลวง เขตนวลจันทร

5 ราย

7) กลุมที่ 5 กลุมผูนําชุม ชนในระยะ 1,000 เมตร สํา รวจความคิดเห็นโดยใช
แบบสอบถาม จํานวน 1 แหง คือ ตัวแทนชุมชนวัดกลาง

3 ราย

4. การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
เปนการรับฟงความคิดเห็นตอการจัดทํารางรายงานและมาตรการปองกันและแกไขผลก
ระทบสิ่ง แวดลอม และมาตรการติด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ง แวดลอม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ และมาตรการฯ ทั้งนี้ขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะที่ไ ดจากการรับ ฟงความคิด เห็นใหนํามาปรับปรุง ในรายงานฯ และ
มาตรการฯ และจะตองผนวกไวเปนสวนหนึ่งของรายงานฯ สําหรับโครงการขนาดใหญ
และซับซอนอาจจะตองมีการรับฟงความคิด เห็น ในวงกวาง โดยอาจพิจารณาเทคนิค
การมีสวนรวมอื่นๆ ที่เหมาะสมดวย
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บทที่ 3
การดําเนินงานตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ป พ.ศ. 2562

การดําเนินงานของโครงการ

ครั้งที่ 2 ตามแนวทาง สผ.
การสํารวจความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถาม ทางโทรศัพท และทางไปรษณีย และจัด
ประชุม รับฟงความคิด เห็น เพื่อชี้ร ับฟงความคิด เห็นตอรางมาตรการปองกันแกไข
ผลกระทบสิ่ง แวดลอมและมาตรการติด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ง แวดลอม
โดยกลุมตัวอยางที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากพื้นที่โครงการในระยะ 1,000 เมตร
ในระหวางวันที่ 12 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2563
1) กลุมที่ 1.1 กลุมที่อยูติดกับพื้นที่โครงการ จํานวน 6 แหง

17 ราย

(1) สํารวจความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 3 แหง
ตัวแทนวราภัส อพารทเมนต เลขที่ 535

6 ราย

ตัวแทนอาคารชุด ลุมพินี เซ็นเตอร

3 ราย

ตัวแทนบานเลขที่ 25 และ 27 (เจาของเดียวกัน)

1 ราย

(2) การจัดประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย
จํานวน 3 แหง
ตัวแทนโรงเรียนภาษาอังกฤษสันติสุข เลขที่ 3071

1 ราย

ตัวแทนบานเลขที่ 23

2 ราย

ตัวแทน UMK อพารทเมนต เลขที่ 3079/19

2 ราย

2) กลุมที่ 1.2 กลุมที่อยูถัดจากกลุมที่ 1 และอยูหางจากพื้นที่โครงการในระยะ
100 เมตร จํานวน 69 แหง ประกอบดวย บานพักอาศัย 44 แหง และสถาน
ประกอบการ 25 แหง
(1) สํารวจความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 68 แหง

77 ราย
76 ราย

ตัวแทนอาคารบานพักอาศัย

51 ราย

ตัวแทนสถานประกอบการ

25 ราย

(2) การจัดประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย
จํานวน 1 แหง คือ ตัวแทนอาคารบานพักอาศัย

1 ราย

3) กลุมที่ 2.1 กลุมที่อยูหางจากพื้นที่โครงการในระยะมากกวา 100 500 เมตร
สํารวจความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 301 แหง
บานพักอาศัย

277 ราย

สถานประกอบการ

24 ราย
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บทที่ 3
การดําเนินงานตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ป พ.ศ. 2562

การดําเนินงานของโครงการ

4) กลุมที่ 2.2 กลุมที่อยูหางจากพื้นทีโ่ ครงการในระยะมากกวา 500 1,000 เมตร
สํารวจความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 80 แหง
บานพักอาศัย

52 ราย

สถานประกอบการ

28 ราย

5) กลุมที่ 3 กลุมพื้นที่ออนไหวในระยะ 1,000 เมตร จํานวน 11 แหง
(1) สํารวจความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 11 แหง
1) สถานศึกษา ไดแก
ตัวแทนโรงเรียนอนุบาลภัทรบุตร
ตัวแทนโรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ
ตัวแทนโรงเรียนสุเหราคลองจัน่
ตัวแทนโรงเรียนริดวานุนอิสลาม
ตัวแทนมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ตัวแทนโรงเรียนบางบางกะป
ตัวแทนโรงเรียนมัธยมบานบางกะป

1 ราย
1 ราย
1 ราย
1 ราย
1 ราย
1 ราย
0 ราย

2) สถานพยาบาล คือ ตัวแทนโรงพยาบาลจักษุรัตนิน

1 ราย

3) ศาสนสถาน ไดแก
ตัวแทนคริสตจักรวิสุทธนครกรุงเทพ
ตัวแทนวัดจันทวงศาราม
ตัวแทนคริสตจักรมหาพรกรุงเทพ
ตัวแทนมัสยิดริดวานุนอิสลาม

1 ราย
1 ราย
1 ราย
1 ราย

6) กลุมที่ 4 กลุมหนวยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน 5 แหง
(1) สํารวจความคิดเห็นโดยใชหนังสือรับรองของราชการ จํานวน 5 แหง คือ
สํา นัก งานเข ตบาง กะ ป , ส ํา นัก ป องก ัน และ บรรเ ทาส าธาร ณภ ัย
กรุงเทพมหานคร, สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, การประปานครหลวง
สาขาลาดพราว และการไฟฟานครหลวง เขตนวลจันทร

5 ราย

7) กลุมที่ 5 กลุมผูนําชุม ชนในระยะ 1,000 เมตร สํา รวจความคิดเห็นโดยใช
แบบสอบถาม จํานวน 1 แหง คือ ตัวแทนชุมชนวัดกลาง

3 ราย
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บทที่ 3
การดําเนินงานตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ป พ.ศ. 2562

การดําเนินงานของโครงการ

5. เทคนิควิธีการการมีสวนรวมของประชาชน
5.1 การสํารวจความคิดเห็น

วิธ ีก ารรับ ฟงความคิด เห็น ของ
ประชาชน ดังนี้

1.) การสัมภาษณรายบุคคล

2.) การเปดใหแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ทางโทรศัพทหรือโทรสาร ทางระบบเครือ 1. วิธีการสัมภาษณรายบุคคล
ขายสารสนเทศ หรือทางอื่นใด
2. วิธ ีก ารแสดงความคิด เห็น ทาง
3.) การเปดโอกาสใหประชาชนมารับขอมูล และแสดงความคิดเห็นตอหนวยงานของรัฐที่ ไปรษณีย โทรสาร และทาง
ระบบเครือขายสารสนเทศน
รับผิดชอบโครงการ
3. การจัด ประชุม รับ ฟงความคิด
4.) การสนทนากลุมยอย
เห็น
5.2 การประชุมหารือ
1.) การประชาพิจารณ
2.) การอภิปรายสาธารณะ
3.) การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
4.) การประชุมเชิงวิชาการ
5.) การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย
5.3 วิธีการอื่นที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด
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บทที่ 3
2) ผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ 1
2.1) เอกสารขอมูลขาวสารโครงการและขอบเขตการศึกษา
บริษทั ที่ปรึกษาไดกําหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอมของโครงการอาคารชุดพักอาศัย
เพื่อทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทั้งชวงการกอสราง และเปดดําเนินการคลอบคลุม 4 ดาน ดังนี้
1) ทรัพยากรดานกายภาพ ประกอบดวย สภาพภูมิป ระเทศ การพังทลายและทรุด ตัวของดิน
ฝุนละออง เสียง แรงสั่นสะเทือนจากการกอสราง
2) ทรัพยากรดานชีวภาพ ประกอบดวย ทรัพยากรชีวภาพบนบก ทรัพยากรชีวภาพในนํ้า
3) คุณคาการใชประโยชนของมนุษย ประกอบดวย การใชนํ้าประปา การใชไฟฟา การจัดการขยะ
มูลฝอย การระบายนํ้าและนํ้าทวมขัง นํ้าเสียและนํ้าทิ้งจากโครงการ การจราจร ความสอดคลอง
กับการใชที่ดิน
4) คุณคาตอคุณภาพชีวิต ประกอบดวย สภาพเศรษฐกิจและสังคม สุขภาพชุมชนที่อยูโดยรอบ
และคนงานกอสราง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และอัคคีภัย การบดบังทัศนียภาพ การ
บดบังแสงแดด และทิศทางลม
จากการรับ ฟงความคิดเห็น ของประชาชนในระยะ 1,000 เมตร มีขอเสนอแนะเพิ่ม เติม ขอบเขต
การศึกษา ดังนี้
ศึกษาการบริหารจัดการระบบการจราจร บนถนนลาดพราว ทั้งในชวงกอสราง และชวงเปด
ดําเนินการ
ศึกษาการบดบังแสงแดดและทิศทางลม อันเกิดจากการพัฒนาโครงการ
ศึกษาทัศนียภาพ ความหนาแนน แออัดของถนนลาดพราว ในชวงเปดดําเนินโครงการ
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บทที่ 3
2.2) ผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ 1

กลุมที่ 1 กลุมพื้นที่หลัก
บริษัทที่ปรึกษาฯ ไดสํารวจความคิดเห็นของกลุมพื้นที่หลัก แบงออกเปน กลุมที่ 1.1 พื้นที่ติดโครงการ
และกลุมที่ 1.2 ประชาชนในระยะ 0 100 เมตร (ไมรวมพื้นที่ติดโครงการ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กลุมที่ 1.1 : พื้นที่ติดโครงการ
บริษัทที่ปรึกษาฯ ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของกลุมที่ 1.1 พืน้ ที่ติดโครงการ โดยการสัมภาษณ
รายบุคคล มีอาคาร/บานพักอาศัยที่อยูติดกับโครงการ แสดงความคิดเห็นทัง้ สิ้น จํานวน 6 แหง ดังนี้
เลขที่ 3071 (โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสันติสขุ )
วราภัส อพารตเมนต
อาคารชุด ลุมพินี เซ็นเตอร
UMK. อพารตเมนต
บานเลขที่ 23
บานเลขที่ 25 และ 27 (เจาของเดียวกัน)
สําหรับรายละเอียดสรุปขอหวงกังวล การชี้แจงประเด็นขอหวงกังวลและมาตรการลดผลกระทบตออาคาร
ขางเคียงในกลุมที่ 1.1 ระยะประชิดพื้นที่โครงการ จํานวน 6 แหง ดังแสดงในตารางที่ 3.4 12 และภาพที่ 3.4 7
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ตารางที่ 3.4 12 ขอหวงกังวลและความคิดเห็นจากการสัมภาษณรายบุคคล กลุมที่ 1.1 พื้นที่ติดโครงการ
อาคารที่ติดกับพื้นที่โครงการ
1. เลขที่ 3071 (โรงเรียนภาษาอังกฤษสันติสุข)

ขอหวงกังวลและขอคิดเห็น
ชวงกอสรางและรื้อถอน
ฝุนละอองจากการกอสราง
มีความกังวลอยางมาก หากไมมีส ิ่ง ปดคลุม หรือผาใบปดคลุม จะทํา ใหมีฝ ุนละออง
พัดกระจายมายังพื้นที่ของโรงเรียน ซึ่งทําใหไมสามารถไปออกกําลังกายกลางแจงได รวม
ทั้ง พื้น ที่โ รงเรีย นมีส นามกีฬ ากลางแจงอาจจะสงผลกระทบตอสุข ภาพของผูที่
มาออกกําลังกายดวย
การระบายนํ้า
ปจจุบันที่ยังไมมีการกอสรางมีนํ้าไหลออกจากพื้นที่โครงการ มายังพื้นที่โรงเรียน จึงมี
ความกังวลถึงชวงกอสราง อาจมีนํ้าเสียหรือนํ้าทิ้งจากการกอสรางเขาสูพื้นที่โรงเรียนอีก
การตกหลนของวัสดุกอสราง
กังวลเรื่องการตกหลนของวัส ดุจากที่ส ูง เนื่อ งจากอยูติด และมีห องครัว อยูติด พื้น ที่
โครงการ
ความเสี่ยงตอการเกิดเหตุเพลิงไหม
กรุณาอยาใหมีการสูบบุหรี่ติดกับโรงเรียน กรุณากําหนดพื้นที่สูบบุหรี่ใหหางออกไป

ชวงเปดดําเนินการ
เปนสถานประกอบการ สูง 4.5 ชั้น หันดานขางเขาหาพื้น ที่
โครงการ

ไมมีขอกังวลในชวงเปดดําเนินการแตอยางใด

เครื่องมือสํารวจความคิดเห็น :
1) การสัมภาษณรายบุคคล
จํานวน : 1 ราย
ขอมูลผูแสดงความคิดเห็น
1. เจาของกิจการ
เพศ : หญิง อายุ : 41 50 ป
เจาหนาที่สํารวจความคิดเห็น
นักวิชาการสิ่งแวดลอม บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง
คอนซัลแตนท จํากัด
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2. วราภัส อพารตเมนต

ชวงกอสรางและรื้อถอน
การทรุดตัวของดิน มีความหวงกังวลในระดับมาก
ฝุนละอองจากกิจกรรมกอสราง มีความหวงกังวลในระดับมาก
เสียงดังจากการกอสราง มีความหวงกังวลในระดับมาก
แรงสัน่ สะเทือนจากการกอสรางและการคมนาคม มีความหวงกังวลในระดับมาก
แรงดันนํ้าประปาลดลง มีความหวงกังวลในระดับปานกลาง
ไฟฟาตกหรือกระแสไฟฟาไมเพียงพอ มีความหวงกังวลในระดับปานกลาง
กลิน่ เหม็นรบกวนจากขยะมูลฝอยและนํ้าเสีย มีความหวงกังวลในระดับปานกลาง
การระบายนํ้าและนํ้าทวมขังบริเวณพืน้ ทีใ่ กลเคียง มีความหวงกังวลในระดับมาก
นํ้าเสียจากกิจกรรมการกอสรางและกิจกรรมของคนงาน มีความหวงกังวลในระดับมาก
การกีดขวางการจราจรจากการขนสงวัสดุกอสรางและคนงาน มีความหวงกังวลปานกลาง
อุบตั เิ หตุจากการบรรทุกวัสดุกอสราง มีความหวงกังวลในระดับมาก
กิจกรรมกอสรางสงผลตอสุขภาพชุมชนทีอ่ ยูบริเวณโดยรอบ เชนโรคเครียด ความรําคาญ วิตก
กังวล เปนตน มีความหวงกังวลในระดับมาก
โรคระบาดทีเ่ กิดขึน้ จากคนงานกอสราง มีความหวงกังวลในระดับปานกลาง
ความเสีย่ งตอการเกิดเพลิงไหม มีความหวงกังวลในระดับมาก
การตกหลนของอุปกรณกอสราง มีความหวงกังวลในระดับมาก
คนงานกอสรางลักขโมยของ มีความหวงกังวลในระดับมาก
การเปลีย่ นแปลงทัศนียภาพและสุนทรียภาพ มีความหวงกังวลในระดับมาก
เปนอาคารอยูอาศัยรวม(ใหเชา) สูง 8 ชั้น หันดานหลังเขาหา การบดบังแสงแดดและทิศทางลม มีความหวงกังวลในระดับมาก
พื้นที่โครงการ
เครื่องมือสํารวจความคิดเห็น : การแสดงความคิดเห็นดวย ชวงเปดดําเนินการ
แบบสอบถาม
ไอเสียรถยนตจากการวิง่ เขาออกพืน้ ทีโ่ ครงการ มีความหวงกังวลในระดับปานกลาง
จํานวน : 6 ราย
เสียงจากรถยนตและกิจกรรมจากผูพักอาศัยในโครงการ มีความหวงกังวลปานกลาง
ขอมูลผูแสดงความคิดเห็น
โครงการแยงใชนํ้าประปา มีความหวงกังวลในระดับมาก
1. เจาของกิจการ
โครงการแยงใชไฟฟา ทําใหเกิดไฟฟาตก มีความหวงกังวลในระดับมาก
เพศ : ชาย อายุ : 21 30 ป
กลิน่ เหม็นและนํ้าเสียจากหองพักขยะรวมของโครงการ มีความหวงกังวลในระดับมาก
2. ผูเชา
การระบายนํ้าและนํ้าทวมขังพืน้ ทีโ่ ดยรอบ มีความหวงกังวลในระดับมาก
เพศ : ชาย อายุ : 31 40 ป
นํ้าเสียจากกิจกรรมของผูพักอาศัยระบายออกสูพืน้ ทีภ่ ายนอก มีความหวงกังวลในระดับมาก
3. ผูเชา
การจราจรติดขัดเพราะมีรถใชถนนมากขึ้น มีความหวงกังวลในระดับมาก
เพศ : หญิง อายุ : 31 40 ป
การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพและทัศนียภาพ มีความหวงกังวลในระดับมาก
4. ผูเชา
อาคารโครงการบดบังทิศทางลมและแสงแดด มีความหวงกังวลในระดับมาก
เพศ : หญิง อายุ : 41 50 ป
การเกิดขึ้นของโครงการทําใหเศรษฐกิจในบริเวณนี้ดีขึ้น มีความหวงกังวลในระดับมาก
5. ผูเชา
เพศ : ชาย อายุ : 31 40 ป
6. ผูเชา
เพศ : ชาย อายุ : 21 30 ป
เจาหนาที่สํารวจความคิดเห็น
นักวิชาการสิ่งแวดลอม บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง
คอนซัลแตนท จํากัด
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3. อาคารชุด ลุมพินี เซ็นเตอร

ชวงกอสรางและรื้อถอน
การทรุดตัวของดิน มีความหวงกังวลในระดับมาก
ฝุนละอองจากกิจกรรมกอสราง มีความหวงกังวลในระดับมาก
เสียงดังจากการกอสราง มีความหวงกังวลในระดับมาก
แรงสัน่ สะเทือนจากการกอสรางและการคมนาคม มีความหวงกังวลในระดับมาก
แรงดันนํ้าประปาลดลง มีความหวงกังวลในระดับปานกลาง
ไฟฟาตกหรือกระแสไฟฟาไมเพียงพอ มีความหวงกังวลในระดับปานกลาง
กลิน่ เหม็นรบกวนจากขยะมูลฝอยและนํ้าเสีย มีความหวงกังวลในระดับปานกลาง
การระบายนํ้าและนํ้าทวมขังบริเวณพืน้ ทีใ่ กลเคียง มีความหวงกังวลในระดับมาก
นํ้าเสียจากกิจกรรมการกอสรางและกิจกรรมของคนงาน มีความหวงกังวลปานกลาง
การกีดขวางการจราจรจากการขนสงวัสดุกอสรางและคนงาน มีความหวงกังวลในระดับมาก
อุบตั เิ หตุจากการบรรทุกวัสดุกอสราง มีความหวงกังวลในระดับมาก
เปนอาคารชุด สูง 8 ชั้น หันดานหลังเขาหาพื้นที่โครงการ
เครื่องมือสํารวจความคิดเห็น : การแสดงความคิดเห็นดวย กิจกรรมกอสรางสงผลตอสุขภาพชุมชนทีอ่ ยูบริเวณโดยรอบ เชนโรคเครียด ความรําคาญ วิตก
กังวล เปนตน มีความหวงกังวลในระดับปานกลาง
แบบสอบถาม
โรคระบาดทีเ่ กิดขึน้ จากคนงานกอสราง มีความหวงกังวลในระดับปานกลาง
จํานวน : 3 ราย
ความเสีย่ งตอการเกิดเพลิงไหม มีความหวงกังวลในระดับปานกลาง
ขอมูลผูแสดงความคิดเห็น
การตกหลนของอุปกรณกอสราง มีความหวงกังวลในระดับปานกลาง
1. เจาของกรรมสิทธิหองชุด
เพศ : ชาย อายุ : 51 60 ป
คนงานกอสรางลักขโมยของ มีความหวงกังวลในระดับปานกลาง
2. เจาของกรรมสิทธิหองชุด
การเปลีย่ นแปลงทัศนียภาพและสุนทรียภาพ มีความหวงกังวลในระดับมาก
เพศ : หญิง อายุ : 41 50 ป
การบดบังแสงแดดและทิศทางลม มีความหวงกังวลในระดับมาก
3. เจาของกรรมสิทธิหองชุด
เพศ : หญิง อายุ : 31 40 ป
ชวงเปดดําเนินการ
เจาหนาที่สํารวจความคิดเห็น
ไอเสียรถยนตจากการวิง่ เขาออกพืน้ ทีโ่ ครงการ มีความหวงกังวลในระดับมาก
นักวิชาการสิ่งแวดลอม บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง
เสียงจากรถยนตและกิจกรรมจากผูพักอาศัยในโครงการ มีความหวงกังวลมาก
คอนซัลแตนท จํากัด
โครงการแยงใชนํ้าประปา มีความหวงกังวลในระดับปานกลาง
โครงการแยงใชไฟฟา ทําใหเกิดไฟฟาตก มีความหวงกังวลในระดัปานกลาง
กลิน่ เหม็นและนํ้าเสียจากหองพักขยะรวมของโครงการ มีความหวงกังวลในระดับปานกลาง
การระบายนํ้าและนํ้าทวมขังพืน้ ทีโ่ ดยรอบ มีความหวงกังวลในระดับมาก
นํ้าเสียจากกิจกรรมของผูพักอาศัยระบายออกสูพืน้ ทีภ่ ายนอก มีความหวงกังวลปานกลาง
การจราจรติดขัดเพราะมีรถใชถนนมากขึ้น มีความหวงกังวลในระดับมาก
การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพและทัศนียภาพ มีความหวงกังวลในระดับมาก
อาคารโครงการบดบังทิศทางลมและแสงแดด มีความหวงกังวลในระดับมาก
การเกิดขึ้นของโครงการทําใหเศรษฐกิจในบริเวณนี้ดีขึ้น มีความหวงกังวลในระดับมาก
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4. UMK. อพารตเมนต
ชวงกอสรางและรื้อถอน
การทรุดตัวของดิน มีความกังวลเนื่องจากเปนอาคารที่อยูใกลกับบอหนวงนํ้าของโครงการ
มากที่สุด ซึ่งตองมีการขุดลึกมากกวาบริเวณอื่น
เสียงดังรบกวนจากการกอสราง
กังวลเสียงดังจากการกอสรางเปนอยางมาก เนื่องจากมีเสียงดังในชวงกอสรางสํานักงาน
ขายชั่วคราว ทําใหผูเชา ตองการยายหองจากฝงที่อยูติดกับโครงการ มายังฝงตรงขาม
และบางสวนไดยายหนีไปเชาที่อื่น และทําใหผูเชาที่ทํางานกลางคืนและนอนตอนกลาง
วันไมไดพักผอน
มีความกังวลตอชวงเวลาการกอสราง โดยเฉพาะการทํางานกลางคืน และการกอสรางใน
วันหยุด
เสียงดังรบกวนจากการกอสราง มีความกังวลอยางมาก เนื่องจากไดรับฝุนละอองจากการ
กอสรางสํานักงานขายชั่วคราว ซึ่งไมมีการปดปกคลุมผาใบ มีฝุนละอองฟุงกระจาย
แรงสั่นสะเทือนจากการกอสราง ใหโครงการเขามาสํารวจสภาพอาคารกอนการกอสราง
ผลกระทบตอการสูญเสียรายได มีความกังวลวาการกอสรางจะทําใหผูเชายายออก และ
เปนอาคารอยูอาศัย รวม(ใหเชา) สูง 8 ชั้น มีอายุการใชงาน ทําใหไมมีผูเชารายใหม เนื่องจากมีการกอสรางขางเคียงรบกวนการอยูอาศัย
มากกวา 30 ป หันดานขางเขาหาพื้นที่โครงการ
ชวงเปดดําเนินการ
เครื่องมือสํารวจความคิดเห็น :
ทางขึ้นลงอาคาร อยูทางฝง UMK จึงกังวลเสียงของรถยนตที่ขึ้นลงอาคาร
1) การสัมภาษณรายบุคคล
จํานวน : 1 ราย
มีความกังวลตอการยื่นลํ้าของกิ่งไมและใบไมของโครงการ เนื่องจากโครงการมีไมยืนตน
ขอมูลผูแสดงความคิดเห็น
อยูริมรั้วติดกับแนวเขตที่ดิน จึงไมอยากใหมีปญหาตอกันในอนาคต
1. เจาของกิจการ
มีความกังวลตอตําแหนงหมอแปลงไฟฟาที่ตั้งอยูดานอาคาร UMK และใกลกับแนวเขต
เพศ : หญิง อายุ : มากกวา 60 ป
ที่ดินมากเกินไป และเสี่ยงอันตรายจากหมอแปลงไฟฟาระเบิด
เจาหนาที่สํารวจความคิดเห็น
นักวิชาการสิ่งแวดลอม บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง
คอนซัลแตนท จํากัด
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5. บานเลขที่ 23
ชวงกอสรางและรื้อถอน
การทรุดตัวของดิน มีความกังวลเนื่องจากเปนอาคารที่อยูใกลกับบอหนวงนํ้าของโครงการ
มากที่สุด ซึ่งตองมีการขุดลึกมากกวาบริเวณอื่น
เสียงดังรบกวนจากการกอสราง
กังวลเสียงดังจากการกอสรางเปนอยางมาก เนื่องจากมีเสียงดังในชวงกอสรางสํานักงาน
ขายชั่วคราว ทําใหผูเชา ตองการยายหองจากฝงที่อยูติดกับโครงการ มายังฝงตรงขาม
และบางสวนไดยายหนีไปเชาที่อื่น และทําใหผูเชาที่ทํางานกลางคืนและนอนตอนกลาง
วันไมไดพักผอน
มีความกังวลตอชวงเวลาการกอสราง โดยเฉพาะการทํางานกลางคืน และการกอสรางใน
วันหยุด
ฝุนละออง จากการกอสราง มีความกังวลอยางมาก เนื่องจากไดรับฝุนละอองจากการ
กอสรางสํานักงานขายชั่วคราว ซึ่งไมมีการปดปกคลุมผาใบ มีฝุนละอองฟุงกระจาย
แรงสั่นสะเทือนจากการกอสราง ใหโครงการเขามาสํารวจสภาพอาคารกอนการกอสราง
ผลกระทบตอการสูญเสียรายได มีความกังวลวาการกอสรางจะทําใหผูเชายายออก และ
ทําใหไมมีผูเชารายใหม เนื่องจากมีการกอสรางขางเคียงรบกวนการอยูอาศัย
เปนบานพักอาศัย สูง 2 ชั้น หันดานขางเขาหาพื้นที่โครงการ
เครื่องมือสํารวจความคิดเห็น :
1) การสัมภาษณรายบุคคล
จํานวน : 1 ราย
ขอมูลผูแสดงความคิดเห็น
1. เจาของบาน
เพศ : ชาย อายุ : มากกวา 60 ป
เจาหนาที่สํารวจความคิดเห็น
นักวิชาการสิ่งแวดลอม บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง
คอนซัลแตนท จํากัด

ชวงเปดดําเนินการ
ทางขึ้นลงอาคาร อยูทางฝง UMK จึงกังวลเสียงของรถยนตที่ขึ้นลงอาคาร
มีความกังวลตอการยื่นลํ้าของกิ่งไมและใบไมของโครงการ เนื่องจากโครงการมีไมยืนตน
อยูริมรั้วติดกับแนวเขตที่ดิน จึงไมอยากใหมีปญหาตอกันในอนาคต
มีความกังวลตอตําแหนงหมอแปลงไฟฟาที่ตั้งอยูดานอาคาร UMK และใกลกับแนวเขต
ที่ดินมากเกินไป และเสี่ยงอันตรายจากหมอแปลงไฟฟาระเบิด
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6. บานเลขที่ 25 และ 27 (เจาของเดียวกัน)
ชวงกอสรางและรื้อถอน
การทรุดตัวของดิน กังวลวาบานทรุดราว เนื่องจากบานเคยทรุดราวทั้งหลัง และตอง
ซอมแซมโดยการเสริมโครงการสรางคํ้ายัน และหากโครงการออกแบบระบบบําบัดนํ้า
เสียเปนระบบซึมลงดิน อาจทําใหเกิดการกัดเซาะ มีดินไหล ทําใหบานทรุดราวได
ฝุนละอองจากการกอสราง มีความหวงกังวลปานกลาง สงผลตอความสกปรก
กลิ่นเหม็นและนํ้าเสียจากการกอสราง มีความกังวลเนื่องจากในชวงกอสรางสํานักงาน
ขาย มีหองนํ้าคนงานชั่วคราวและกองขยะตั้งอยูใกลกับบานและสงกลิ่นเหม็นตลอดเวลา
การระบายนํ้า เนื่องจากพื้นที่โครงการในปจจุบันเมื่อมีนํ้าขังจะเนาเสีย และสงกลิ่นเหม็น
มายังบานพักอาศัย
ขอใหโครงการปฎิบัติตามมาตรการและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
ชวงเปดดําเนินการ
ไมมีขอหวงกังวลอื่นๆ ในชวงเปดดําเนิินการ

เปนบานพักอาศัย สูง 2 ชั้น หันดานขางเขาหาพื้นที่โครงการ
เครื่องมือสํารวจความคิดเห็น : การสัมภาษณรายบุคคล
จํานวน : 1 ราย
ขอมูลผูแสดงความคิดเห็น
1. เจาของบาน
เพศ : หญิง อายุ : มากกวา 60 ป
เจาหนาที่สํารวจความคิดเห็น
นักวิชาการสิ่งแวดลอม บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง
คอนซัลแตนท จํากัด

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

3-128

บทที่ 3

กลุมที่ 1.2 ถัดจากกลุมที่ 1.1 และหางจากพื้นที่โครงการในระยะ 100 เมตร
บริษ ัทที่ปรึก ษาฯ สํา รวจความคิด เห็น ตอการพัฒ นาโครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111
ในระยะ 0 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ โดยใชวิธีการสัมภาษณรายบุคคล รวมกับวิธีการแสดงความคิดเห็น
ทางไปรษณีย โดยในระยะ 0 100 เมตร มีอาคารทั้งสิ้นทั้งสิ้น 99 แหง ประกอบดวย
บานพักอาศัย 48 แหง
สถานประกอบการ จํานวน 26 แหง
อาคารไมมีพักอาศัยเปนเวลานาน จํานวน 25 แหง
สําหรับอาคารทีม่ ีผพัู กอาศัย จํานวน 74 แหง มีผแสดงความคิ
ู
ดเห็นทัง้ สิน้ 69 แหง คิดเปนรอยละ 93.2
ของอาคารที่มีผูพักอาศัยทั้งหมด อาคารที่ไ มแสดงความคิดเห็น 5 แหง และอาคารที่ไ มมีผูพักอาศัยเปนเวลานาน
25 แหง ดังภาพที่ 3.4 8 และผลการแสดงความคิดเห็นเปนคารอยละนําเสนอในภาคผนวกที่ 5

1. รายละเอียดการแจกแจงอาคารในระยะ 100 เมตร
1.1 อาคารที่แสดงความคิดเห็นโดยการสัมภาษณดวยแบบสอบถาม
อาคารที่แ สดงความคิด เห็น จํา นวน 69 แหง ประกอบดวย บานพัก อาศัย 44 แหง และ
สถานประกอบการ 25 แหง รายละเอียดดังนี้
ประเภทอาคาร

จํานวนผูแสดงความคิดเห็น

1. บานพักอาศัย / อาคารชุดพักอาศัย จํานวน 44 แหง ไดแก
เลขที่ 3079/5 6
เลขที่ 3091
อาคารชุดแอสปาย ลาดพราว 113 (9 ราย)
เลขที่ 3081/12
เลขที่ 3079/14 16
เลขที่ 1 และ 3 ซอยลาดพราว 113
เลขที่ 5 ซอยลาดพราว 113
เลขที่ 7 ซอยลาดพราว 113
เลขที่ 11 ซอยลาดพราว 113
เลขที่ 15 ซอยลาดพราว 113
เลขที่ 29 ซอยลาดพราว 113
เลขที่ 33 ซอยลาดพราว 113
เลขที่ 39 ซอยลาดพราว 113
เลขที่ 41 ซอยลาดพราว 113
เลขที่ 43 ซอยลาดพราว 113
เลขที่ 45 ซอยลาดพราว 113
เลขที่ 47 และ 49 ซอยลาดพราว 113
เลขที่ 51 ซอยลาดพราว 113
เลขที่ 20/1 ซอยลาดพราว 111
เลขที่ 14/1 ซอยลาดพราว 111
เลขที่ 14/2 ซอยลาดพราว 111
เลขที่ 14/3 ซอยลาดพราว 111
เลขที่ 14/6 ซอยลาดพราว 111
เลขที่ 3047 และ 3049
เลขที่ 3059 และ 3061
เลขที่ 3063
เลขที่ 3065
เลขที่ 26 ซอยลาดพราว 136
เลขที่ 1 ซอยลาดพราว 136
เลขที่ 3 ซอยลาดพราว 136
เลขที่ 7 ซอยลาดพราว 136
เลขที่ 195 ซอยลาดพราว 136
เลขที่ 3468
เลขที่ 3474 และ 3478
เลขที่ 3482
เลขที่ 3486
เลขที่ 56/15 ซอยลาดพราว 140
เลขที่ 6, 8 และ 10 ซอยลาดพราว 140
ลิฟวิ่งเพลส อพารทเมน ซอยลาดพราว 140
เลขที่ 3490
เลขที่ 19 ซอยลาดพราว 113
เลขที่ 21 ซอยลาดพราว 113
เลขที่ 3067
เลขที่ 3079/7

51 ราย
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ประเภทอาคาร
2. สถานประกอบการ จํานวน 25 แหง ไดแก
เลขที่ 3079
เลขที่ 3085
เลขที่ 3081/13 14
โรงพยาบาลเวชธานี
เลขที่ 3051 3057
เลขที่ 3069/1
เลขที่ 3466
เลขที่ 3470
เลขที่ 3474
เลขที่ 3476/2 3
เลขที่ 3488
เลขที่ 3490/2 3
สถานีไฟฟายอยคลองจั่น

จํานวนผูแสดงความคิดเห็น
25 ราย

เลขที่ 3079/2 3
เลขที่ 3081/5 6
เลขที่ 3079/8
สถานบริการนํ้ามันบางจาก สาขาลาดพราว 111
เลขที่ 3069
เลขที่ 3454
เลขที่ 193 ซอยลาดพราว 136
เลขที่ 3472
เลขที่ 3467
เลขที่ 3476/4
เลขที่ 2 ซอยลาดพราว 140
เลขที่ 3489

1.2 อาคารที่ไมมีผูแสดงความคิดเห็น
อาคารที่ไมมีผูแสดงความคิดเห็น จํานวน 30 แหง ประกอบดวย อาคารที่มีผูพักอาศัย/มีการใช
ประโยชน จํานวน 5 แหง 2) อาคารที่ไมมีผูพักอาศัย/ไมมีการใชประโยชนเปนเวลานาน จํานวน 25 แหง โดยพิจารณา
จากการอาคารที่ไ มมีการใชประโยชนอาคารจากการสํา รวจภาคสนาม รวมกับ การสอบถามจากบานพัก อาศัย /
สถานประกอบการที่ตั้งอยูขางเคียง รายเอียดดังนี้
ประเภทอาคาร
1. อาคารที่มีผูพักอาศัย/มีการใชประโยชน จํานวน 5 แหง ไดแก
เลขที่ 3081/1 3
เลขที่ 12 ซอยลาดพราว 140
เลขที่ 9 ซอยลาดพราว 113
เลขที่ 17 ซอยลาดพราว 113
เลขที่ 3476/5
2. อาคารที่ไมมีผูพักอาศัย/ไมมีการใชประโยชนเปนเวลานาน จํานวน 25 แหง ไดแก
เลขที่ 3083
เลขที่ 3087 และ 3089
เลขที่ 3093 และ 3095
เลขที่ 3081/4
เลขที่ 3081/7
เลขที่ 3081/8
เลขที่ 3081/9
เลขที่ 3081/10 11
เลขที่ 3081/15 16
เลขที่ 3079/9 และ 3079/11
เลขที่ 3079/10
เลขที่ 3079/12
เลขที่ 3079/13
เลขที่ 3079/17
เลขที่ 3480
เลขที่ 3484
เลขที่ 13 ซอยลาดพราว 113
เลขที่ 17 ซอยลาดพราว 113
เลขที่ 31 ซอยลาดพราว 113
เลขที่ 35 ซอยลาดพราว 113
เลขที่ 37 ซอยลาดพราว 113
เลขที่ 14/4 ซอยลาดพราว 111
เลขที่ 14/5 ซอยลาดพราว 111
เลขที่ 65/24 ซอยลาดพราว 111
เลขที่ 5 ซอยลาดพราว 136
เลขที่ 7 ซอยลาดพราว 136
เลขที่ 191 ซอยลาดพราว 136

ทั้งนี้ โครงการใชวิธีการติดตามการแสดงความคิดเห็นของกลุมตัวอยางดังกลาว ทั้ง 30 แหง
จํา นวน 2 วิธี คือ วิธ ีที่ 1) การเขาสํา รวจความคิด เห็น ทั้งวัน ธรรมดาและวัน หยุด จํา นวน 10 ครั้ง และวิธีที่ 2)
การสงเอกสารแบบลงทะเบียน จํานวน 3 ครั้ง รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวกที่ 5.2.4
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

3-132

บทที่ 3

2. ผลการแสดงความคิดเห็นของอาคารกลุมที่ 1.2 ระยะ 100 เมตรตอการพัฒนา
โครงการ
ผลการแสดงความคิด เห็นของกลุมประชาชนในกลุมที่ 1.2 จํา นวนทั้ง สิ้น 76 ราย โดยจํา แนก
การแปลผลเปน 2 แบบ คือ การแปลผลดวยโปรแกรม SPSS for Windows จะนํา เสนอขอมูล เปนรอยละ
ในสวนขอมูลทั่วไป ขอมูลดานสุขภาพ และขอมูลดานสิ่งแวดลอม สามารถสรุปผลการใหสัมภาษณแสดงเปนคารอยละ
ดังแสดงในภาคผนวกที่ 5 และการแปลผลดวยวิธี Scaling and Weighting ในรูปแบบรอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบน
มาตรฐานในสวนของการแสดงความคิดเห็นตอโครงการชวงกอสราง และเปดดําเนิน การ (ตารางที่ 3.4 13 และ
ตารางที่ 3.4 14) ซึ่งกําหนดความคิดเห็นแบบอิงเกณฑ (Criterion Reference) (วิเชียร เกตุสิงห, 2538) และการยึด
เงื่อนไขของการกําหนดคะแนนประจําแตละระดับรวมกับหลักของการปดทศนิยม (รศ.ดร. บุญชม ศรีสะอาด, 2539)
จึงไดกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
เกณฑการประเมินระดับความคิดเห็นของผลกระทบสิ่งแวดลอม
การใหคะแนนแตละระดับแบบอิงเกณฑ

การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย

1. ผลกระทบมาก

ให 3 คะแนน

1. คะแนนเฉลี่ย 2.51 3.00

หมายถึงระดับมาก

2. ผลกระทบปานกลาง

ให 2 คะแนน

2. คะแนนเฉลี่ย 1.51 2.50

หมายถึงระดับปานกลาง

3. ผลกระทบนอย

ให 1 คะแนน

3. คะแนนเฉลี่ย 1.00 1.50

หมายถึงระดับนอย

โดยมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นชวงกอสราง และชวงเปด
ดําเนินโครงการ สามารถสรุปความหวงกังวลไดดังนี้
2.1 ผลกระทบตอการพัฒนาโครงการกลุมที่ 1.2 ในระยะ 100 เมตรรอบโครงการ ชวงกอสราง
และรื้อถอน
สวนใหญมีความหวงกังวลในดานแรงสั่นสะเทือนจากการทําฐานรากและคมนาคม ฝุนละออง
จากการกอสราง เสียงดังรบกวนจากการกอสราง การทรุดตัวของดินจากการกอสราง และการกีดขวางการจราจร
จากการขนสงวัสดุกอสราง มีรายละเอียดขอหวงกังวล ดังนี้
(1) แรงสั่นสะเทือนจากการทําฐานรากและคมนาคม คาดวาไดรับผลกระทบ รอยละ 73.7
ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.13, S.D. = 0.810)
(2) ฝุนละอองจากการกอสราง คาดวาไดรับผลกระทบ รอยละ 71.1 ระดับ มาก (คะแนน
เฉลี่ย 2.67, S.D. = 0.583)
(3) เสียงดังจากการกอสราง คาดวาไดรับผลกระทบ รอยละ 71.1 ระดับปานกลาง (คะแนน
เฉลี่ย 2.41, S.D. = 0.765)
(4) การทรุด ตัว ของดิน จากการกอสราง คาดวาไดรับ ผลกระทบ รอยละ 71.1 ระดับ
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 1.94, S.D. = 0.899)
(5) การกีดขวางการจราจรจากการขนสงวัสดุกอสราง คาดวาไดรับผลกระทบ รอยละ 69.7
ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.45, S.D. = 0.722)
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(6) ผลกระทบจากการกอสรางในเรื่องอื่น ๆ ไดแก แรงดันนํ้าประปาลดลง ไฟฟาตกหรือ
กระแสไฟฟาชุมชนไมเพียงพอกลิ่นเหม็นรบกวนจากขยะมูลฝอยและนํ้าเสีย การระบาย
นํ้าและนํ้าทวมขังบริเวณพื้นที่ใกลเคียง นํ้าเสียจากกิจกรรมการกอสราง อุบัติเหตุจากรถ
บรรทุกวัสดุกอสราง กิจกรรมกอสรางสงผลกระทบตอสุขภาพชุมชน โรคระบาดที่เกิดขึ้น
จากคนงานกอสราง ความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมชวงกอสราง การตกหลนของวัสดุ
กอสราง คนงานกอสรางลัก ขโมยของ อาคารโครงการบดบัง สัญ ญาณโทรทัศ น
การเปลี่ยนแปลงทัศนียภาพและสุนทรียภาพ อาคารโครงการกีดขวางทิศทางลม เงาจาก
อาคารทําใหอาคารรมเย็นขึ้น และอาคารโครงการทําใหที่พักอาศัยขาดแสงแดด โดยมีขอ
หวงกังวลสูงสุดในเรื่องเกี่ยวกับ กิจกรรมการกอสรางสงผลกระทบตอสุขภาพ รอยละ
67.1 ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.08, S.D. = 0.845) และประสบปญหาตํ่าสุดใน
เรื่องเงาจากอาคารโครงการทํา ใหอาคารรมเย็น ขึ้น รอยละ 48.7 ในระดับปานกลาง
(คาคะแนนเฉลี่ย 1.76, S.D. 0.830)

2.2 ผลกระทบตอการพัฒ นาโครงการกลุมที่ 1.2 ในระยะ 100 เมตรรอบโครงการ
ชวงเปดดําเนินการ
สวนใหญมีความหวงกังวลในดานการจราจรติดขัดเพราะมีรถใชถนนมากขึ้น โครงการแยงใช
ไฟฟาอาจทําใหไฟฟาตกหรือดับ เสียงจากรถยนตและกิจกรรมจากผูพักอาศัยในโครงการ ไอเสียรถยนตจากการวิ่ง
เขา ออกพื้นที่โครงการ และโครงการแยงใชนํ้าประปาของชุมชน
(1) การจราจรติด ขัด เพราะมีร ถใชถนนมากขึ้น คาดวาไดรับ ผลกระทบ รอยละ 71.1
ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.44, S.D. = 0.769)
(2) โครงการแยงใ ชไฟฟาอาจทํา ใหไฟฟาตกหรือดับ คาดวาไดรับผลกระทบรอยละ 67.1
ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 1.78, S.D. = 0.856)
(3) เสีย งจากรถยนตและกิจ กรรมของผูพัก อาศัย ในโครงการ คาดวาไดรับ ผลกระทบ
รอยละ 64.5 ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 1.84, S.D. = 0.874)
(4) ไอเสียรถยนตจากการวิ่งเขา ออกพื้นที่โครงการ คาดวาไดรับผลกระทบ รอยละ 63.2
ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 1.90, S.D. = 0.905)
(5) โครงการแยงใชนํ้าประปาของชุม ชน คาดวาไดรับ ผลกระทบรอยละ 63.2 ระดับ
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 1.83, S.D. = 0.883)
(6) ผลกระทบจากการกอสรางในดานอื่นๆ ไดแก กลิ่นเหม็นและนํ้าเสียจากหองพักขยะรวม
ของโครงการ การระบายนํ้าและนํ้าทวมขัง นํ้าเสียจากกิจกรรมของผูพักอาศัยระบายออก
สูภายนอก อุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากผูพัก
อาศัย การบดบังสัญ ญาณโทรทัศนตอที่พัก อาศัย การเปลี่ย นแปลงสุน ทรีย ภาพและ
ทัศนียภาพ อาคารโครงการกีดขวางทิศทางลม เงาจากอาคารโครงการทําใหที่พักอาศัย
ขาดแสงแดด และการเกิดขึ้นของโครงการทําใหเศรษฐกิจบริเวณนี้ดีขึ้น โดยมีขอหวง
กังวลสูงสุดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพและทัศนียภาพ รอยละ 60.5 ในระดับ
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 1.98, S.D. = 0.882) และประสบปญหาตํ่าสุดในเรื่องเงาจาก
อาคารโครงการทําใหอาคารรมเย็นขึ้น รอยละ 48.7 ในระดับปานกลาง (คาคะแนนเฉลี่ย
1.70, S.D. 0.845)
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3. การติดตามกลุมอาคารที่ไมแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการ
3.1 การเขาสํารวจความคิดเห็นทั้งวันธรรมดาและวันหยุด
อาคารที่ไ มแสดงความคิดเห็น จํา นวน 30 แหง ประกอบดวย 1) อาคารที่มีผ ูพักอาศัย/มีการใช
ประโยชน 5 แหง และ2) อาคารที่ไมมีผูพักอาศัย/ไมมีการใชประโยชนเปนเวลานาน 25 แหง บริษัททีป่ รึกษาฯ ไดเขา
สํารวจความคิดเห็น จํานวน 10 ครัง้ ทัง้ วันธรรมดา และวันหยุด รายละเอียดการติดตามดังนี้
ครัง้ ที่ 1 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ 2563
ครัง้ ที่ 2 วันพฤหัสบดีท่ี 27 กุมภาพันธ 2563
ครัง้ ที่ 3 วันเสารที่ 29 กุมภาพันธ 2563
ครัง้ ที่ 4 วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563
ครัง้ ที่ 5 วันอาทิตยที่ 15 มีนาคม 2563
ครัง้ ที่ 6 วันพุธที่ 22 เมษายน 2563
ครัง้ ที่ 7 วันศุกรที่ 24 เมษาายน 2563
ครัง้ ที่ 8 วันอังคารที่ 5 มิถนุ ายน 2563
ครัง้ ที่ 9 วันพุธที่ 6 มิถนุ ายน 2563
ครัง้ ที่ 10 วันพฤหัสบดีท่ี 18 มิถนุ ายน 2563

เวลา 10.30
เวลา 11.30
เวลา 13.30
เวลา 11.00
เวลา 12.30
เวลา 12.00
เวลา 10.30
เวลา 11.30
เวลา 13.30
เวลา 10.00

18.00 น.
18.00 น.
18.30 น.
18.00 น.
18.30 น.
17.30 น.
17.00 น.
17.30 น.
18.30 น.
15.00 น.

3.2 การสงไปรษณียแบบลงทะเบียน
บริษัทที่ปรึกษาฯ สงไปรษณียแบบลงทะเบียนไปยังอาคารทีไ่ มแสดงความคิดเห็น จํานวน 3 ครัง้
ดังนี้ (หลักฐานเชิงประจักษดังแสดงในภาคผนวกที่ 5)
ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563
ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
ครั้งที่ 3 ในวันศุกรที่ 14 สิงหาคม 2563
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สรุปผลการสงไปรษณียแบบลงทะเบียน
จากการสงไปรษณียแบบลงทะเบียน ทั้ง 3 ครั้ง มีอาคารที่ไมแสดงความคิดเห็น จํานวน 30 แหง
มีรายละเอียดดังนี้
การสงไปรษณีย
ที่

ครั้งที่ 1
(26 มี.ค.2563)

บานเลขที่
รับ

ไมมี
ผูรับ

ปฏิเสธ

ครั้งที่ 2
(9 เม.ย. 2563)
รับ

ไมมีผูรับ ปฏิเสธ

ครั้งที่ 3
(14 ส.ค. 2563)
รับ

หมายเหตุ

ไมมีผูรับ ปฏิเสธ

1 เลขที่ 3081/1 3

รับเอกสารทุกครั้ง แตไมแสดงความคิดเห็น

2 เลขที่ 3083

ไมมีผูรับเอกสาร

3 เลขที่ 3087 และ 3089

ไมมีผูรับเอกสาร

4 เลขที่ 3093 และ 3095

ไมมีผูรับเอกสาร

5 เลขที่ 3081/4

ไมมีผูรับเอกสาร

6 เลขที่ 3081/7

ไมมีผูรับเอกสาร

7 เลขที่ 3081/8

ไมมีผูรับเอกสาร

8 เลขที่ 3081/9

ไมมีผูรับเอกสาร

9 เลขที่ 3081/10 11

ไมมีผูรับเอกสาร

10 เลขที่ 3081/15 16

ไมมีผูรับเอกสาร

11 เลขที่ 3079/9

ไมมีผูรับเอกสาร

12 เลขที่ 3079/10 และ 1079/12

รับเอกสาร 1 ครั้ง แตไมแสดงความคิดเห็น

13 เลขที่ 3079/11

ไมมีผูรับเอกสาร

14 เลขที่ 3079/13

รับเอกสาร 1 ครั้ง แตไมแสดงความคิดเห็น

15 เลขที่ 3079/17

ไมมีผูรับเอกสาร

16 เลขที่ 9 ซอยลาดพราว 113

รับเอกสาร 2 ครั้ง แตไมแสดงความคิดเห็น

17 เลขที่ 13 ซอยลาดพราว 113

ไมมีผูรับเอกสาร

18 เลขที่ 17 ซอยลาดพราว 113

รับเอกสาร 2 ครั้ง แตไมแสดงความคิดเห็น

19 เลขที่ 31 ซอยลาดพราว 113

ไมมีผูรับเอกสาร

20 เลขที่ 35 ซอยลาดพราว 113

ไมมีผูรับเอกสาร

21 เลขที่ 37 ซอยลาดพราว 113

ไมมีผูรับเอกสาร

22 เลขที่ 65/24 ซอยลาดพราว 111

ไมมีผูรับเอกสาร

23 เลขที่ 14/4 ซอยลาดพราว 111

รับเอกสาร 1 ครั้ง แตไมแสดงความคิดเห็น

24 เลขที่ 14/5 ซอยลาดพราว 111

รับเอกสาร 1 ครั้ง แตไมแสดงความคิดเห็น

25 เลขที่ 5 ซอยลาดพราว 136

ไมมีผูรับเอกสาร
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การสงไปรษณีย
ที่

ครั้งที่ 1
(26 มี.ค.2563)

บานเลขที่
รับ

ไมมี
ผูรับ

ปฏิเสธ

ครั้งที่ 2
(9 เม.ย. 2563)
รับ

ไมมีผูรับ ปฏิเสธ

ครั้งที่ 3
(14 ส.ค. 2563)
รับ

หมายเหตุ

ไมมีผูรับ ปฏิเสธ

26 เลขที่ 7 ซอยลาดพราว 136

รับเอกสารทั้ง 3 ครั้ง แตไมแสดงความคิดเห็น

27 เลขที่ 191 ซอยลาดพราว 136

ไมมีผูรับเอกสาร

28 เลขที่ 3480

ไมมีผูรับเอกสาร

29 เลขที่ 3484

ไมมีผูรับเอกสาร

30 เลขที่ 12 ซอยลาดพราว 140

รับเอกสารทุกครั้ง แตไมแสดงความคิดเห็น

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

3-137

บทที่ 3

(2) กลุมที่ 2 พื้นที่รอง

กลุมที่ 2 หางจากพื้นที่โครงการในระยะมากกวา 100 1,000 เมตร
บริษัทที่ปรึกษาฯ ไดสํารวจความคิดเห็นของกลุมประชาชนในระยะมากกวา 100 1,000 เมตร โดยผล
การแสดงความคิดเห็นของกลุมประชาชนในระยะมากกวา 100 1,000 เมตร จํานวน 381 แหง ดวยโปรแกรม SPSS
for Windows สามารถสรุป จากผลการใหสัม ภาษณแสดงเปนคารอยละ (แสดงรายละเอีย ดในภาคผนวกที่ 5)
มีผลสรุปการสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม ดังนี้ (ภาพที่ 3.4 9)

กลุมที่ 2.1 หางจากพื้นที่โครงการในระยะมากกวา 100 500 เมตร

ผลการแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการ กลุมที่ 2 ในระยะมากกวา 100 500 เมตร
โดยรอบโครงการ
ขอมูล ผลการแสดงความคิด เห็น ตอผลกระทบที่ค าดวาจะเกิด ขึ้น จากการพัฒ นาโครงการของ
ประชาชนที่อยูโดยรอบโครงการ ทั้งในชวงกอสราง และชวงเปดดําเนินการ โดยเลือกใชวิธี Scaling and Weighting
ในรูปแบบรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ตารางที่ 3.4 13 และตารางที่ 3.4 14)
โดยมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นชวงกอสราง และชวงเปด
ดําเนินโครงการ สามารถสรุปความหวงกังวลไดดังนี้

1) ผลกระทบตอการพัฒนาโครงการ กลุมที่ 2.1 ในระยะมากกวา 100 500 เมตรโดยรอบ
โครงการ ชวงกอสรางและรื้อถอน
สวนใหญมีความหวงกังวลในดานฝุนละอองจากกิจกรรมการกอสราง กีดขวางจราจรจากรถ
ขนสงวัสดุกอสรางและคนงาน และอุบัติเหตุจากรถบบรทุกวัสดุกอสราง มีรายละเอียดขอหวงกังวล ดังนี้
(1) ฝุนละอองจากกิจกรรมการกอสราง คาดวาไดรับผลกระทบ รอยละ 62.8 ระดับปานกลาง
(คะแนนเฉลี่ย 1.93, S.D. = 0.846)
(2) กีดขวางจราจรจากรถขนสงวัสดุกอสรางและคนงาน คาดวาไดรับผลกระทบ รอยละ 53.5
ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 1.71, S.D. = 0.810)
(3) อุบัติเหตุจากรถบบรทุกวัส ดุก อสราง คาดวาไดรับผลกระทบ รอยละ 45.5 ระดับนอย
(คะแนนเฉลี่ย 1.46, S.D. = 0.738)
(4) ผลกระทบจากการกอสรางในเรื่องอื่นๆ ไดแก การทรุดตัวของดินจากการกอสราง เสียงดัง
จากการกอสราง แรงสั่นสะเทือนจากการกอสราง แรงดันนํ้าประปาลดลง ไฟฟาตกหรือ
กระแสไฟฟาชุมชนไมเพียงพอ กลิ่นเหม็นรบกวนจากขยะมูลฝอยและนํ้าเสีย การระบาย
นํ้าและนํ้าทวมขังบริเวณพื้นที่ใกลเคียง นํ้าเสียจากกิจกรรมการกอสราง ความปลอดภัย
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ในชีวิตและทรัพ ยสิน จากการตกหลนของวัสดุกอสราง กิจกรรมกอสรางสงผลกระทบ
ตอสุขภาพชุมชน โรคระบาดที่เกิดขึ้นจากคนงานกอสราง ความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม
ชวงกอสราง คนงานกอสรางลักขโมยของ การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพและทัศนียภาพ
และการบดบัง แสงแดดและทิศ ทางลม โดยมีข อหวงกัง วลสูง สุด ในเรื่อ งเสียงดังจาก
การกอสรางรอยละ 36.9 ในระดับนอย (คะแนนเฉลี่ย 1.31, S.D. = 0.615) และประสบ
ปญหาตํ่าสุด ในเรื่อ งเงาจากอาคารโครงการชวยใหอาคารรวมเย็น ขึ้น รอยละ 11.0
ในระดับนอย (คาคะแนนเฉลี่ย 1.03, S.D. 0.174)

2) ผลกระทบตอการพัฒนาโครงการ กลุมที่ 2.1 ในระยะมากกวา 100 500 เมตรโดยรอบ
โครงการ ชวงเปดดําเนินการ
สวนใหญมีความหวงกังวลในดานการจราจรติดขัดเพราะมีรถใชถนนมากขึ้น นํ้าเสียจากกิจกรรม
ของผูพักอาศัยที่ระบายออกสูภายนอก และไอเสียจากรถยนตจากการวิ่งเขาออกพื้นที่โครงการ โดยมีรายละเอียด
ขอหวงกังวล ดังนี้
(1) การจราจรติดขัดเพราะมีรถใชถนนมากขึ้น คาดวาไดรับผลกระทบ รอยละ 51.5 ระดับ
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 1.73, S.D. = 0.816)
(2) โครงการแยงใชนํ้าประปาทําใหนํ้าประปาไหลออน คาดวาไดรับผลกระทบ รอยละ 33.2
ระดับนอย (คะแนนเฉลี่ย 1.14, S.D. = 0.377)
(3) โครงการแยงใชไฟฟา อาจทํา ใหไฟฟาตกหรือดับ คาดวาไดรับผลกระทบ รอยละ 32.2
ระดับนอย (คะแนนเฉลี่ย 1.11, S.D. = 0.350)
(4) ผลกระทบจากการเปดดําเนินการในเรื่องอื่นๆ ไดแก ไอเสียจากรถยนตจากการวิ่งเขาออก
พื้นที่โครงการ เสียงจากรถยนตและกิจกรรมจากผูพักอาศัยในโครงการ โครงการแยงใชนํ้า
ประปา อาจทําใหแรงดันนํ้าประปาลดลง โครงการแยงใชไฟฟา อาจทําใหไฟฟาตกหรือดับ
การระบายนํ้าและนํ้าทวมขังพื้นที่โดยรอบ กลิ่นเหม็นและนํ้าเสียจากหองพักขยะรวมของ
โครงการ อุบ ัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากผูพัก
อาศัย การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพและทัศนียภาพ อาคารโครงการกีดขวางทิศทางลม
และเงาจากอาคารโครงการทําใหที่พักอาศัยขาดแสงแดด โดยมีขอหวงกังวลสูงสุดในเรื่อง
การระบายนํ้าและนํ้าทวมขัง พื้น ที่โ ดยรอบ รอยละ 28.9 ในระดับนอย (คะแนนเฉลี่ย
1.11, S.D. = 0.355) และประสบปญหาตํ่าสุดในเรื่องเงาจากอาคารโครงการทํา ใหที่พัก
อาศัยรมเย็นขึ้น รอยละ 11.3 ในระดับนอย (คาคะแนนเฉลี่ย 1.06, S.D. 0.239)
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กลุมที่ 2.2 หางจากพื้นที่โครงการในระยะมากกวา 500 1,000 เมตร
ผลแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการ ในชวงกอสราง และชวงเปดดําเนินการ
กลุมที่ 2.2 ในระยะมากกวา 500 1,000 เมตรโดยรอบโครงการ
จากการสํารวจความคิดเห็นของคนในชุมชนใกลเคียง พบวามีความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่ค าดวาจะเกิด ขึ้น ชวงกอสราง และชวงเปดดํา เนิน โครงการ สามารถสรุป ความหวงกัง วลไดดัง นี้

(ตารางที่ 3.4 13 และตารางที่ 3.4 14)
1) ผลกระทบตอการพัฒ นาโครงการ กลุมที่ 2.2 ในระยะมากกวา 500 1,000 เมตร
โดยรอบโครงการ ชวงกอสรางและรื้อถอน
สวนใหญมีความหวงกังวลในดานการกีดขวางการจราจรจากรถขนสงวัสดุกอสรางและคนงาน
อุบัติเหตุจากรถบรรทุกวัสดุกอสราง และทําใหเกิดการทรุดตัวของดิน มีรายละเอียดขอหวงกังวล ดังนี้
(1) การกีด ขวางการจราจรจากรถขนสงวัส ดุก อสรางและคนงาน คาดวาไดรับ ผลกระทบ
รอยละ 98.8 ระดับ นอย (คะแนนเฉลี่ย 1.43, S.D. = 0.673) โดยไมมีข อเสนอแนะ
เพิ่มเติมแตอยางใด
(2) อุบัติเ หตุจากรถบรรทุกวัส ดุก อสราง คาดวาไดรับผลกระทบ รอยละ 98.8 ระดับนอย
(คะแนนเฉลี่ย 1.29, S.D. = 0.535) โดยไมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด
(3) ทําใหเกิดการทรุดตัวของดิน คาดวาไดรับผลกระทบ รอยละ 98.8 ระดับนอย (คะแนน
เฉลี่ย 1.28, S.D. = 0.619) โดยไมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด
(4) ผลกระทบจากการกอสราง ในเรือ่ งอืน่ ๆ ไดแก การทรุดตัวของดิน จากการกอสราง
เสียงดังจากกิจกรรมการกอสราง แรงสัน่ สะเทือนจากการกอสราง แรงดันนํ้าประปาลดลง
ไฟฟาตกหรือกระแสไฟฟาชุมชนไมเพียงพอ กลิ่นเหม็นรบกวนจากขยะมูลฝอยและนํ้าเสีย
การระบายนํ้าและนํ้าทวมขังบริเวณพื้น ที่ใ กลเคีย ง นํ้าเสีย จากกิจ กรรมการกอสราง
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสินจากการตกหลนของวัสดุกอสราง กิจกรรมกอสรางสง
ผลกระทบตอสุขภาพชุมชน โรคระบาดที่เกิดขึ้นจากคนงานกอสราง ความเสี่ยงตอการเกิด
เพลิงไหมชวงกอสราง การตกหลนของวัสดุอุปกรณกอสราง คนงานกอสรางลักขโมยของ
การเปลี่ยนแปลงทัศนียภาพและสุนทรียภาพ และอาคารโครงการกีดขวางทิศทางลมและ
แสงแดด โดยมีขอหวงกังวลสูงสุดในเรือ่ งฝุนละอองจากกิจกรรมการกอสราง รอยละ 98.8 ใน
ระดับนอย (คะแนนเฉลี่ย 1.27, S.D. = 0.635) และประสบปญหาตํ่าสุดในเรื่องเงาจาก
อาคารโครงการทําใหอาคารรมเย็นขึ้นและขาดแสงแดด รอยละ 97.5 ในระดับนอย (คา
คะแนนเฉลี่ย 1.09, S.D. 0.288)
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3) ผลกระทบตอการพัฒ นาโครงการ กลุมที่ 2.2 ในระยะมากกวา 500 1,000 เมตร
โดยรอบโครงการ ชวงเปดดําเนินการ
สวนใหญมีความหวงกังวลในดานการจราจรติดขัดเพราะมีรถใชถนนมากขึ้น การระบายนํ้าและ
นํ้าทวมขังพื้นที่โดยรอบ และไอเสียจากรถยนตจากการวิ่งเขาออกโครงการ โดยมีรายละเอียดขอหวงกังวล ดังนี้
(1) การจราจรติด ขัด เพราะมีร ถใชถนนมากขึ้น คาดวาไดรับ ผลกระทบ รอยละ 98.8
ระดับนอย (คะแนนเฉลี่ย 1.29, S.D. = 0.623)
(2) การระบายนํ้าและนํ้าทวมขัง พื้น ที่โ ดยรอบ คาดวาไดรับ ผลกระทบ รอยละ 98.8
ระดับนอย (คะแนนเฉลี่ย 1.22, S.D. = 0.498)
(3) ไอเสียจากรถยนตจากการวิ่งเขาออกโครงการ คาดวาไดรับผลกระทบ รอยละ 98.8 ระดับ
นอย (คะแนนเฉลี่ย 1.19, S.D. = 0.482)
(4) ผลกระทบจากการเปดดําเนินการในเรื่องอื่นๆ ไดแก เสียงจากรถยนตและกิจกรรมจากผู
พักอาศัยในโครงการ โครงการแยงใชนํ้าประปา อาจทําใหแรงดันนํ้าประปาลดลง โครงการ
แยงใชไฟฟา อาจทําใหไฟฟาตกหรือดับ นํ้าเสียจากกิจกรรมของผูพักอาศัยที่ระบายออกสู
ภายนอก กลิ่นเหม็นและนํ้าเสียจากหองพักขยะรวมของโครงการ อุบัติเหตุจากการเกิด
เพลิง ไหม การเปลี่ย นแปลงทัศ นีย ภาพและสุน ทรีย ภาพ ความปลอดภัย ในชีว ิต และ
ทรัพยสินจากผูพักอาศัย อาคารโครงการกีดขวางทิศทางลม และเงาจากอาคารโครงการ
ทําใหที่พักอาศัยขาดแสงแดด โดยมีขอหวงกังวลสูงสุดในเรื่อง นํ้าเสียจากกิจกรรมของผูพัก
อาศัยที่ระบายออกสูพื้นที่ภายนอก รอยละ 98.8 ในระดับนอย (คะแนนเฉลี่ย 1.18, S.D.
= 0.446) และประสบปญหาตํ่าสุดในเรื่องเงาจากอาคารมีประโยชนที่ใหที่พักอาศัยรมเย็น
ขึ้น รอยละ 98.8 ในระดับนอย (คาคะแนนเฉลี่ย 1.08, S.D. 0.267)
สรุปขอหวงกังวล แนวทางลดผลกระทบ และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมตอกลุมเปาหมายหลัก
ระยะ 1,000 เมตร โดยรอบโครงการ สามารถสรุปไดดังตารางที่ 3.4 15
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กลุมที่ 3 พื้นที่ออนไหว ในระยะ 1,000 เมตร
พื้น ที่อ อนไหวในระยะ 1,000 เมตร มีจ ํา นวนทั้ง สิ้น 12 แหง ไดแก สถานศึก ษา จํา นวน 7 แหง
สถานพยาบาล จํานวน 1 แหง และศาสนสถาน 4 แหง โดยสอบถามความคิดเห็นของผูมีอํานาจสูงสุดหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจาก ผูมีอํานาจของแตละสถานทีน่ น้ั ๆ โดยมีพนื้ ที่ออนไหวที่แสดงความคิดเห็น จํานวน 11 แหง (ภาพที่ 3.4 10)
มีขอหวงกังวล ขอคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้

ตารางที่ 3.4 16 ขอหวงกังวลและความคิดเห็นของกลุมพื้นที่ออนไหวในระยะ 1,000 เมตร ครั้งที่ 1
พื้นที่ออนไหว

ขอหวงกังวลและขอคิดเห็นจากการสัมภาษณ ครั้งที่ 1
สถานศึกษา จํานวน 7 แหง

1. สถานศึกษาที่แสดงความคิด เห็น 6 แหง ไดแก ขอหวงกังวลชวงกอสรางและรื้อถอน
โรงเรีย นอนุบาลภัทรบุตร โรงเรียนไขศรีปราโมช การทรุดตัวของดิน มีความหวงกังวลในระดับนอย
อนุสรณ โรงเรียนสุเหราคลองจั่น โรงเรียนริดวานุน ฝุนละอองจากกิจกรรมกอสราง มีความหวงกังวลในระดับปานกลาง ในการขนสงวัสดุกอสราง ควรมีผาใบ
อิสลาม โรงเรียนบานบางกะป และมหาวิทยาลัย ปดคลุมมิดชิด เพื่อปองกันการการฟุงกระจายของฝุนละอองตามเสนทางที่รถขนสงวิ่งผาน
รัตนบัณฑิต
เสียงดังจากการกอสราง มีความหวงกังวลในระดับนอย
แรงสัน่ สะเทือนจากการกอสรางและการคมนาคม มีความหวงกังวลในระดับนอย
แรงดันนํ้าประปาลดลง มีความหวงกังวลในระดับนอย
2. สถานศึกษาที่ไมแสดงความคิดเห็น 1 แหง ไดแก ไฟฟาตกหรือกระแสไฟฟาไมเพียงพอ มีความหวงกังวลในระดับนอย
โรงเรียนมัธยมบานบางกะป
กลิน่ เหม็นรบกวนจากขยะมูลฝอยและนํ้าเสีย มีความหวงกังวลในระดับนอย
การระบายนํ้าและนํ้าทวมขังบริเวณพืน้ ทีใ่ กลเคียง มีความหวงกังวลในระดับนอย
นํ้าเสียจากกิจกรรมการกอสรางและกิจกรรมของคนงาน มีความหวงกังวลในระดับนอย
การกีดขวางการจราจรจากการขนสงวัสดุกอสรางและคนงาน มีความหวงกังวลในระดับปานกลาง ไมควรขนสงวัสดุ
กอสรางในชวงเวลาเรงดวนเชาและเรงดวนเย็น
อุบตั เิ หตุจากการบรรทุกวัสดุกอสราง มีความหวงกังวลในระดับนอย
กิจกรรมกอสรางสงผลตอสุขภาพชุมชนทีอ่ ยูบริเวณโดยรอบ เชนโรคเครียด ความรําคาญ วิตกกังวล เปนตน มีความ
หวงกังวลในระดับปานกลาง
การตกหลนของอุปกรณกอสราง มีความหวงกังวลในระดับนอย
การเปลีย่ นแปลงทัศนียภาพและสุนทรียภาพ มีความหวงกังวลในระดับนอย
การบดบังแสงแดดและทิศทางลม มีความหวงกังวลในระดับนอย
สําหรับสถานศึกษา สวนใหญเห็นวาอยูหางจากพื้นที่โครงการคอนขางมาก จึงมีขอหวงกังวลตอการกอสราง
โครงการในระดับนอย
ขอหวงกังวลชวงเปดดําเนินการ
ไอเสียรถยนตจากการวิง่ เขาออกพืน้ ทีโ่ ครงการ ไมมีความกังวล
เสียงจากรถยนตและกิจกรรมจากผูพักอาศัยในโครงการ ไมมีความกังวล
โครงการแยงใชนํ้าประปา ไมมีความกังวล
โครงการแยงใชไฟฟา ทําใหเกิดไฟฟาตก ไมมีความกังวล
กลิน่ เหม็นและนํ้าเสียจากหองพักขยะรวมของโครงการ ไมมีความกังวล
การระบายนํ้าและนํ้าทวมขังพืน้ ทีโ่ ดยรอบ ไมมีความกังวล
นํ้าเสียจากกิจกรรมของผูพักอาศัยระบายออกสูพืน้ ทีภ่ ายนอก ไมมีความกังวล
การจราจรติดขัดเพราะมีรถใชถนนมากขึ้น มีความหวงกังวลในระดับปานกลาง ปริมาณรถยนตที่เพิ่มขึ้น
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บทที่ 3
พื้นที่ออนไหว

ขอหวงกังวลและขอคิดเห็นจากการสัมภาษณ ครั้งที่ 1
ของโครงการ อาจสงผลกระทบทําใหการจราจรบนทองถนนติดขัดมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพและทัศนียภาพ ไมมีความกังวล
อาคารโครงการบดบังทิศทางลมและแสงแดด ไมมีความกังวล
การเกิดขึ้นของโครงการทําใหเศรษฐกิจในบริเวณนี้ดีขึ้น ไมมีความกังวล
สําหรับสถานศึกษา สวนใหญเห็นวาอยูหางจากพื้นที่โครงการคอนขางมาก จึงมีขอหวงกังวลตอการเปด
ดําเนินการในระดับนอย

สถานพยาบาล จํานวน 1 แหง
1. สถานพยาบาลที่แสดงความคิดเห็น 1 แหง ไดแก ขอหวงกังวลชวงกอสรางและรื้อถอน
การทรุดตัวของดิน มีความหวงกังวลในระดับนอย
โรงพยาบาลเวชธานี
ฝุนละอองจากกิจกรรมกอสราง ไมมีความหวงกังวล
เสียงดังจากการกอสราง ไมมีความหวงกังวล
แรงสัน่ สะเทือนจากการกอสรางและการคมนาคม ไมมีความหวงกังวล
แรงดันนํ้าประปาลดลง ไมมีความหวงกังวล
ไฟฟาตกหรือกระแสไฟฟาไมเพียงพอ ไมมีความหวงกังวล
กลิน่ เหม็นรบกวนจากขยะมูลฝอยและนํ้าเสีย ไมมีความหวงกังวล
การระบายนํ้าและนํ้าทวมขังบริเวณพืน้ ทีใ่ กลเคียง ไมมีความหวงกังวล
นํ้าเสียจากกิจกรรมการกอสรางและกิจกรรมของคนงาน ไมมีความหวงกังวล
การกีดขวางการจราจรจากการขนสงวัสดุกอสรางและคนงาน มีความหวงกังวลในระดับนอย
อุบตั เิ หตุจากการบรรทุกวัสดุกอสราง ไมมีความหวงกังวล
กิจกรรมกอสรางสงผลตอสุขภาพชุมชนทีอ่ ยูบริเวณโดยรอบ เชนโรคเครียด ความรําคาญ วิตกกังวล เปนตน ไมมี
ความหวงกังวล
โรคระบาดทีเ่ กิดขึน้ จากคนงานกอสราง ไมมีความหวงกังวล
ความเสีย่ งตอการเกิดเพลิงไหม ไมมีความหวงกังวล
การตกหลนของอุปกรณกอสราง มีความหวงกังวลในระดับนอย
คนงานกอสรางลักขโมยของ มีความหวงกังวลในระดับนอย
การเปลีย่ นแปลงทัศนียภาพและสุนทรียภาพ ไมมีความหวงกังวล
การบดบังแสงแดดและทิศทางลม ไมมีความหวงกังวล
ขอหวงกังวลชวงเปดดําเนินการ
ไอเสียรถยนตจากการวิง่ เขาออกพืน้ ทีโ่ ครงการ ไมมีความหวงกังวล
เสียงจากรถยนตและกิจกรรมจากผูพักอาศัยในโครงการ ไมมีความหวงกังวล
โครงการแยงใชนํ้าประปา ไมมีความหวงกังวล
โครงการแยงใชไฟฟา ทําใหเกิดไฟฟาตก ไมมีความหวงกังวล
กลิน่ เหม็นและนํ้าเสียจากหองพักขยะรวมของโครงการ ไมมีความหวงกังวล
การระบายนํ้าและนํ้าทวมขังพืน้ ทีโ่ ดยรอบ ไมมีความหวงกังวล
นํ้าเสียจากกิจกรรมของผูพักอาศัยระบายออกสูพืน้ ทีภ่ ายนอก ไมมีความหวงกังวล
การจราจรติดขัดเพราะมีรถใชถนนมากขึ้น มีความหวงกังวลในระดับนอย
การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพและทัศนียภาพ ไมมีความหวงกังวล
อาคารโครงการบดบังทิศทางลมและแสงแดด ไมมีความหวงกังวล
การเกิดขึ้นของโครงการทําใหเศรษฐกิจในบริเวณนี้ดีขึ้น ไมมีความหวงกังวล
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บทที่ 3
พื้นที่ออนไหว

ขอหวงกังวลและขอคิดเห็นจากการสัมภาษณ ครั้งที่ 1
ศาสนสถาน จํานวน 4 แหง

1. ศาสนส ถานที่แ สดงความคิด เห็น 4 แหง ไดแก ขอหวงกังวลชวงกอสรางและรื้อถอน
การทรุดตัวของดิน มีความหวงกังวลในระดับนอย
วัด จัน ทรวงศาราม มัส ยิด ริด วานุนอิส ลาม
คริส ตจัก รมหาพรกรุง เทพ และคริส ตจัก รวิส ุท ธ ฝุนละอองจากกิจกรรมกอสราง ไมมีความหวงกังวล
นครกรุงเทพ
เสียงดังจากการกอสราง ไมมีความหวงกังวล
แรงสัน่ สะเทือนจากการกอสรางและการคมนาคม ไมมีความหวงกังวล
แรงดันนํ้าประปาลดลง ไมมีความหวงกังวล
ไฟฟาตกหรือกระแสไฟฟาไมเพียงพอ ไมมีความหวงกังวล
กลิน่ เหม็นรบกวนจากขยะมูลฝอยและนํ้าเสีย ไมมีความหวงกังวล
การระบายนํ้าและนํ้าทวมขังบริเวณพืน้ ทีใ่ กลเคียง ไมมีความหวงกังวล
นํ้าเสียจากกิจกรรมการกอสรางและกิจกรรมของคนงาน ไมมีความหวงกังวล
การกีดขวางการจราจรจากการขนสงวัสดุกอสรางและคนงาน มีความหวงกังวลในระดับนอย
อุบตั เิ หตุจากการบรรทุกวัสดุกอสราง ไมมีความหวงกังวล
กิจกรรมกอสรางสงผลตอสุขภาพชุมชนทีอ่ ยูบริเวณโดยรอบ เชนโรคเครียด ความรําคาญ วิตกกังวล เปนตน ไมมี
ความหวงกังวล
โรคระบาดทีเ่ กิดขึน้ จากคนงานกอสราง ไมมีความหวงกังวล
ความเสีย่ งตอการเกิดเพลิงไหม ไมมีความหวงกังวล
การตกหลนของอุปกรณกอสราง มีความหวงกังวลในระดับนอย
คนงานกอสรางลักขโมยของ มีความหวงกังวลในระดับนอย
การเปลีย่ นแปลงทัศนียภาพและสุนทรียภาพ ไมมีความหวงกังวล
การบดบังแสงแดดและทิศทางลม ไมมีความหวงกังวล
ขอหวงกังวลชวงเปดดําเนินการ
ไอเสียรถยนตจากการวิง่ เขาออกพืน้ ทีโ่ ครงการ ไมมีความหวงกังวล
เสียงจากรถยนตและกิจกรรมจากผูพักอาศัยในโครงการ ไมมีความหวงกังวล
โครงการแยงใชนํ้าประปา ไมมีความหวงกังวล
โครงการแยงใชไฟฟา ทําใหเกิดไฟฟาตก ไมมีความหวงกังวล
กลิน่ เหม็นและนํ้าเสียจากหองพักขยะรวมของโครงการ ไมมีความหวงกังวล
การระบายนํ้าและนํ้าทวมขังพืน้ ทีโ่ ดยรอบ ไมมีความหวงกังวล
นํ้าเสียจากกิจกรรมของผูพักอาศัยระบายออกสูพืน้ ทีภ่ ายนอก ไมมีความหวงกังวล
การจราจรติดขัดเพราะมีรถใชถนนมากขึ้น มีความหวงกังวลในระดับนอย
การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพและทัศนียภาพ ไมมีความหวงกังวล
อาคารโครงการบดบังทิศทางลมและแสงแดด ไมมีความหวงกังวล
การเกิดขึ้นของโครงการทําใหเศรษฐกิจในบริเวณนี้ดีขึ้น ไมมีความหวงกังวล
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บทที่ 3

กลุมที่ 4 หนวยงานราชการและสถานทูต ในระยะ 1,000 เมตร และ
หนวยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
จากการสํารวจของบริษทั ทีป่ รึกษาฯ ไมพบวามีหนวยงานราชการและสถานทูต ในระยะ 1,000 เมตร
จากขอบเขตพืน้ ทีโ่ ครงการ สําหรับหนวยงานราชการอืน่ ๆ ที่เกีย่ วของกับโครงการภายนอกรัศมี 1,000 เมตร จํานวน 5 แหง
ไดแก สํา นักผังเมืองกรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง สาขาลาดพราว การไฟฟานครหลวง เขตนวลจันทร
สํานักการระบายนํ้า และสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
บริษัทที่ปรึกษาฯ ดําเนินการศึกษาการมีสวนรวมโดยใชเอกสารยืนยันทางราชการในหนวยงานราชการ
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของภายนอกระยะ 1,000 เมตร มีผแสดงความคิ
ู
ดเห็นตอการพัฒนาโครงการ จํานวน 5 แหง (ภาพที่ 3.4 10)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3.4 17 ขอหวงกังวล และความคิดเห็นของกลุมที่ 4 หนวยงานราชการ ครั้งที่ 1
สถานที่ราชการ

ขอหวงกังวลและขอคิดเห็นจากการสัมภาษณ ครั้งที่ 1
สถานที่ราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน 5 แหง

1. สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร
โครงการไดขอตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 เพื่อ
ตั้ง อยูที่ 44 ถนนวิภ าวดีร ัง สิต แขวงดิน แดง กอสรางโครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 โดยสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร ขอเรียนวา
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ที่ด ิน ของโครงการตัง้ อยูในที่ด ิน ประเภท ย.6 18 (สีส ม) เปนที่ด ิน ประเภทที่อ ยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง ที่มีวัตถุประสงคเพื่อรองรับการอยูอาศัยในบริเวณพื้นที่ตอเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน
ศูนยชุมชนชานเมือง เขตอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ที่ดินประเภทนี้ ที่ดินประเภทนี้หามใช
ประโยชนที่ด ินเพื่อ กิจ การตามที่ก ํา หนด 32 ประเภท ทั้ง นี้การใชประโยชนที่ด ินประเภทนี้ใหมี
อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินไมเกิน 4.5 : 1 มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอย
กวา รอยละ 6.5 และใหมีพื้นที่นํ้าซึมผานไดเพื่อปลูกตนไมไมนอยกวารอยละ 50 ของพื้นที่วาง
(เอกสารตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินที่ กท 1706/1762 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ในภาค
ผนวกที่ 1)

2. การประปานครหลวง สาขาลาดพราว
ตัง้ อยูที่ 591 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีล า 1)
แ ข ว ง ว งั ท อ ง ห ล า ง เ ข ต ว งั ท อ ง ห ล า ง
กรุงเทพมหานคร

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 ไดสอบถาม ยืนยันความสามารถในการใหบริการนํ้า
ประปาใหกับโครงการ และสอบถามขนาดทอนํ้าประปาที่ผานดานหนาโครงการ โดยการประปา
นครหลวง สาขาลาดพราว มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้
พื้นที่โครงการอยูในพื้นที่จําหนายนํ้า และสามารถใหบริการนํ้าประปาแกโครงการได โดยทอประปา
หลังมาตรวัดนํ้า ควรมีขนาดเสนผานศุนยกลางไมนอยกวา 100มม. หากจําเปนตองวางทอจายนํ้า
เพิ่ม หรือขยายขนาดทอจายนํ้าในบริเวณดัง กลาว คาใชจายนี้ต องเปนภาระของบริษัท ออริจิ้น
ลาดพราว จํากัดดวย และการวางทอจายนํ้าภายในโครงการของบริษัทฯ ตองกําหนดแนวรองสําหรับ
ใหวางทอจายนํ้าประปาที่มีความกวางไมนอยกวามาตรฐานรองดิน และมาตรฐานทอจายนํ้า
(เอกสารยืน ยัน การใหบริก ารนํ้าประปากับ โครงการที่ มท 5440 2 4.2/25285 ลงวัน ที่
11 สิงหาคม 2563 ในภาคผนวกที่ 1)
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สถานที่ราชการ
3. การไฟฟานครหลวง เขตนวลจันทร
ตัง้ อย ูที่ 1 ถนนคล องลํา เจีย ก เขต บึง กุม
กรุงเทพมหานคร

ขอหวงกังวลและขอคิดเห็นจากการสัมภาษณ ครั้งที่ 1
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 ไดสอบถาม ยืนยันความสามารถในการใหบริการไฟฟา
ใหกับโครงการ โดยการการไฟฟานครหลวง เขตนวลจันทร แจงใหทราบวา โครงการฯ อยูในพื้นที่ให
บริการของการไฟฟานครหลวงเขตบางกะป และสามารถจายกระแสไฟฟาใหกับโครงการได
(เอกสารยืนยันการใหบริการไฟฟากับโครงการที่ มท 5255 21.00037/63 ลงวันที่ 26 มิถุนายน
2563 ในภาคผนวกที่ 1)

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 มีการประสานกับสํานักงานเขตบางกะป ในการตรวจ
4. สํานักงานเขตบางกะป
ที่ตั้ง : 189 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขต สอบความกวางถนนลาดพราว และขอรับรองการใหบริการตางๆ ของสํานักงานเขตบางกะป โดยมีราย
ละเอียด ดังนี้
บางกะป กรุงเทพมหานคร
การขอตรวจสอบความกวางของถนนพรอมเขตทางของถนนลาดพราว
ถนนลาดพราว บริเวณดานทิศใตของโครงการ มีสภาพเปนถนนสาธารณะประโยชน และมีความ
กวางเขตทางประมาณ 30.00 เมตร
(เอกสารการออกหนังสือรับรองความกวางถนน กท 5003/5121 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ใน
ภาคผนวกที่ 1)
การรับรองการอนุญาตเชื่อมทางเขา ออก
สํานักงานเขตบางกะปไดตรวจสอบแลว ทานสามารถที่จะทําการเชื่อมทางเขา ออก บริเวณถนน
สาธารณะหนาโครงการ ริมถนนลาดพราวได โดยจะตองปฏิบัติตามขอบัญญัติ กรุงเทพมหานคร
เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ขอ 5 (26),(28) และขอ 89, กฎกระทรวงใหบังคับใชฟงเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการขออนุญาตตัดคันหินทางเทา
ลดระดับคันหินทางเทา และทําทางเชื่อมในที่สาธารณะ พ.ศ. 2531, กฎหมายควบคุมอาคาร และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย
(เอกสารการออกหนัง สือการรองรับการทําทางเชื่อ มทางเขา ออก กท 5003/5120 ลงวันที่
27 กรกฎาคม 2563 ในภาคผนวกที่ 1)
การรับรองการเชื่อมทอระบายนํ้า
สํานักงานเขตบางกะปไดพิจารณาแลว ทานสามารถที่จะทําการเชื่อมทอระบายนํ้าและระบายนํ้าลง
สูทอระบายนํ้าสาธารณะ บริเ วณริม ถนนลาดพราวได โดยจะตองปฏิบ ัต ิต ามระเบีย บ
กรุงเทพมหานคร วาดวยการขออนุญาติเชื่อมหรือสรางทางเทา ฝงทอระบายนํ้า และสรางสะพาน
ชั่วคราว พ.ศ. 2518 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย
(เอกสารการออกหนังสือรับหลักการอนุญ าตใหเชื่อมทอระบายนํ้า กท 5003/5122 ลงวันที่
27 กรกฎาคม 2563 ในภาคผนวกที่ 1)
การรับรองการเก็บขนมูลฝอย
สํานักงานเขตบางกะปขอเรียนวา สามารถใหบริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ดังกลาวได โดยผูดูแล
อาคารตองคัดแยกมูลฝอยกอนทิ้งออกเปน 3 ประเภท (ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล)
และนํามูลฝอยใสถุง มัดปากถุงใหเรียบรอย รวบรวมไวที่หองพักมูลฝอยหรือถังรองรับมูลฝอยที่มีฝา
ปดมิดชิด ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งไมเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญดานสิ่งแวดลอมแกผูพักอาศัยภายใน
อาคารที่ไดรับอนุญาต ผูสัญจรไปมา และสถานที่บริเวณใกลเคียง และมีขนาดหรือความจุเพียงพอที่
จะรองรับ มูล ฝอยไดไมนอยกวา 3 วัน รวมทั้ง จัด ใหมีเ สนทางการ เขา ออกของรถ
เก็บขนมูลฝอยกรุงเทพมหานครไดโดยสะดวก
(เอกสารการออกหนังสือรับรองการเก็บขนมูลฝอย กท 5006/4268 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563
ในภาคผนวกที่ 1)
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ขอหวงกังวลและขอคิดเห็นจากการสัมภาษณ ครั้งที่ 1

5. สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร
ตั้งอยูที่ 77/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจ้นิ ลาดพราว 111 ไดยืน่ หนังสือขอความอนุเคราะหในการออกหนังสือรับรอง
การใหบริการดับเพลิงกับโครงการ ดังหนังสือที่ PPL 09/2563 ลงวัน ที่ 12 มิถนุ ายน 2563
ในภาคผนวกที่ 1)

กลุมที่ 5 กลุมผูนําชุมชน ในรัศมี 1,000 เมตร จํานวน 1 แหง
จากการสํารวจของบริษัททีป่ รึกษา พบวาในรัศมี 1,000 เมตร โดยรอบโครงการ มีผนํู าชุมชนจํานวน 1 แหง
ตารางที่ 3.4 18 ขอหวงกังวล และความคิดเห็นของกลุมที่ 5 ผูนําชุมชน ครั้งที่ 1
พื้นที่ออนไหว

ขอหวงกังวลและขอคิดเห็นจากการสัมภาษณ ครั้งที่ 1
ชุมชน จํานวน 1 แหง

1. ชุม ชนที่แสดงความคิด เห็น 1 แหง ไดแก ขอหวงกังวลชวงกอสรางและรื้อถอน
การทรุดตัวของดิน มีความหวงกังวลในระดับนอย
ชุมชนวัดกลาง

ฝุนละอองจากกิจกรรมกอสราง มีความหวงกังวลในระดับนอย
เสียงดังจากการกอสราง ไมมีความหวงกังวล
แรงสัน่ สะเทือนจากการกอสรางและการคมนาคม มีความหวงกังวลในระดับนอย
แรงดันนํ้าประปาลดลง ไมมีความหวงกังวล
ไฟฟาตกหรือกระแสไฟฟาไมเพียงพอ ไมมีความหวงกังวล
กลิน่ เหม็นรบกวนจากขยะมูลฝอยและนํ้าเสีย ไมมีความหวงกังวล
การระบายนํ้าและนํ้าทวมขังบริเวณพืน้ ทีใ่ กลเคียง ไมมีความหวงกังวล
นํ้าเสียจากกิจกรรมการกอสรางและกิจกรรมของคนงาน ไมมีความหวงกังวล
การกีดขวางการจราจรจากการขนสงวัสดุกอสรางและคนงาน มีความหวงกังวลในระดับปานกลาง
อุบตั เิ หตุจากการบรรทุกวัสดุกอสราง ไมมีความหวงกังวล
กิจกรรมกอสรางสงผลตอสุขภาพชุมชนทีอ่ ยูบริเวณโดยรอบ เชนโรคเครียด ความรําคาญ วิตกกังวล เปนตน
ไมมีความหวงกังวล
โรคระบาดทีเ่ กิดขึน้ จากคนงานกอสราง ไมมีความหวงกังวล
ความเสีย่ งตอการเกิดเพลิงไหม ไมมีความหวงกังวล
การตกหลนของอุปกรณกอสราง มีความหวงกังวลในระดับนอย
คนงานกอสรางลักขโมยของ มีความหวงกังวลในระดับนอย
การเปลีย่ นแปลงทัศนียภาพและสุนทรียภาพ ไมมีความหวงกังวล
การบดบังแสงแดดและทิศทางลม ไมมีความหวงกังวล
ขอหวงกังวลชวงเปดดําเนินการ
ไอเสียรถยนตจากการวิง่ เขาออกพืน้ ทีโ่ ครงการ ไมมีความหวงกังวล
เสียงจากรถยนตและกิจกรรมจากผูพักอาศัยในโครงการ ไมมีความหวงกังวล
โครงการแยงใชนํ้าประปา ไมมีความหวงกังวล
โครงการแยงใชไฟฟา ทําใหเกิดไฟฟาตก ไมมีความหวงกังวล
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ขอหวงกังวลและขอคิดเห็นจากการสัมภาษณ ครั้งที่ 1
กลิน่ เหม็นและนํ้าเสียจากหองพักขยะรวมของโครงการ ไมมีความหวงกังวล
การระบายนํ้าและนํ้าทวมขังพืน้ ทีโ่ ดยรอบ ไมมีความหวงกังวล
นํ้าเสียจากกิจกรรมของผูพักอาศัยระบายออกสูพืน้ ทีภ่ ายนอก ไมมีความหวงกังวล
การจราจรติดขัดเพราะมีรถใชถนนมากขึ้น มีความหวงกังวลในระดับนอย
การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพและทัศนียภาพ ไมมีความหวงกังวล
อาคารโครงการบดบังทิศทางลมและแสงแดด ไมมีความหวงกังวล
การเกิดขึ้นของโครงการทําใหเศรษฐกิจในบริเวณนี้ดีขึ้น ไมมีความหวงกังวล

สรุป ขอหวงกัง วล การชี้แจงขอหวงกัง วล แนวทางการลดผลกระทบ และการกํา หนดมาตรการลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
บริษัทที่ปรึกษาดําเนินการสัมภาษณประชาชนที่อยูในระยะ 1,000 เมตร จากพื้นที่โครงการ เกี่ยวกับ
ขอหวงกังวลและขอคิดเห็นตอโครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 ซึ่งสวนใหญมีขอหวงกังวลในดาน
ฝุนละอองจากการกอสราง เสียงดังจากการกอสราง แรงสั่นสะเทือนทําใหอาคารทรุดราว และการคมนาคม
โดยขอใหการดําเนินการกอสรางเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และใหโครงการปฏิบตั ติ ามมาตรการลดผลกระทบ
ที่นําเสนอไปปฎิบัติอยางเครงครัด
สําหรับผูแสดงความคิดเห็นที่มีความกังวลอยางมากตอการพัฒนาโครงการฯ บริษัทที่ปรึกษาไดชี้แจงขอ
หวงกังวลตางๆ ใหไดรับทราบเพื่อคลายความกังวล และกําหนดแนวทางพรอมปรับปรุงมาตรการลดผลกระทบ
สิง่ แวดลอมเพิ่มเติม นําไปนําเสนอใหกับประชาชนในขัน้ ตอนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครัง้ ที่ 2 ตอไป
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3) การศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ 2
บริษ ัท ที่ป รึก ษาไดดํา เนิน การตามกระบวนการรับ ฟงความคิด เห็น ของประชาชน โดยในครั้ง ที่ 2
มีผูแสดงความคิด เห็น ผานวิธีการรับ ฟงความคิดเห็น จํา นวน 2 วิธี คือ 1) แสดงความคิดเห็น โดยใชแบบสอบถาม
2) แสดงความคิดเห็น โดยใชแบบสอบถามรวมกับ การจัดประชุม รับ ฟงความคิดเห็น มีจํา นวนผูเขารวมการรับ ฟง
ความคิดเห็นและมีสวนรวมของประชาชน ดังตอไปนี้

3.1) ผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ 2 โดยการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น
การประชุมรับฟงความคิดเห็นตอการกอสรางโครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 ณ หองประชุม
Metro Conference โรงแรมเมโทรพอยท ซอยลาดพราว 130 ถนนลาดพราว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
โดยเปนการประชุมรวมกับชุมชนและผูพักอาศัยโดยรอบโครงการ มีวัตถุประสงคเพื่อแนะนําตัวแทนเจาของโครงการ
ชี้แจงรายละเอียดของโครงการกอสรางอาคารโครงการ พูดคุยถึงผลกระทบและการแกไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก
การพัฒนาโครงการ และรวมกันกํา หนดมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในชวงกอสรางและ
เปดดําเนินโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ (เอกสารการประชุมแสดงความคิดเห็น แสดงในภาคผนวกที่ 5)
1) โครงการดําเนินการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น ในวันอาทิตยที่ 12 กรกฎาคม 2563
เวลา 9.30 13.30 น.
2) วิธีการดําเนินการจัดประชุม
1. การจัดเตรียมเอกสารเชิญประชุม
หนังสือเชิญประชุมแสดงความคิดเห็นตอโครงการ
ปายประชาสัมพันธการจัดประชุมแสดงความคิดเห็นตอการกอสรางโครงการ
เอกสารประกอบการแสดงความคิดเห็นตอการกอสรางโครงการ
เนื้อหาสําหรับนําเสนอในที่ประชุม (Power Point)
2. การประชาสัมพันธการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม
การประชาสัมพันธการประชุม แสดงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของโครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น
ลาดพราว 111 ประกอบดวย 2 วิธี คือ
2.1 การจัดสงเอกสารเชิญประชุม บริษัทที่ปรึกษาฯ ไดจัดสงเอกสารเชิญประชุม พรอมกําหนดการและ
เอกสารประกอบการประชุม โดยแจงลวงหนากอนประชุมไมนอยกวา 15 วัน ใหกับกลุมผูแบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้
กลุมบานพักอาศัยในระยะประชิดติดโครงการ บริษัทที่ปรึกษาฯ ไดประชาสัมพันธและจัดสง
เอกสารเชิญ ประชุม พรอมกํา หนดการและเอกสารประกอบการประชุม ใหกับ กลุมบาน
พักอาศัยที่อยูในระยะติดกับพื้นที่โครงการทุกแหง ไดรับทราบ รวมจํานวน 6 แหง
กลุมบานพักอาศัยในระยะ 100 เมตร บริษัทที่ปรึกษาฯ ไดประชาสัมพันธและจัดสงเอกสาร
เชิญ ประชุม พรอมกํา หนดการและเอกสารประกอบการประชุม ใหกับ กลุมบานพัก อาศัย
ที่อยูในระยะ 100 เมตรจากพื้นที่โครงการทุกแหง ไดรับทราบ รวมทั้งสิ้น 95 แหง
กลุมผูนําชุมชน บริษัทที่ปรึกษาฯ ไดจัดสงเอกสารเชิญประชุมพรอมกํา หนดการและเอกสาร
ประกอบการประชุม ใหกับคณะกรรมการชุมชนวัดกลางซึ่งอยูติดกับพื้นที่โครงการไดรับทราบ
2.2 การติดตั้งปายประชาสัมพันธการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น บริษทั ทีป่ รึกษาฯ ไดเปดโอกาส
ใหประชาชนทัว่ ไป ไดเขามามีสวนรวมกับการประชุมรับฟงความคิดเห็น โดยการติด ตั้ง แผนปายประชาสัม พัน ธ
การประชุมรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของโครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 ใหกับกลุมประชาชน
ทั่วไปที่มีความหวงกังวลหรือใหความสนใจตอโครงการไดรับทราบและเขารวมการประชุม ดังกลาว โดยทําการติดตัง้ ปาย
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

3-155

บทที่ 3
ประชาสัมพันธบริเวณรัว้ ดานหนาโครงการ ริมถนนลาดพราว เลือกติดตั้งปายประชาสัมพันธการประชุมแสดงความคิด
เห็นในบริเวณนี้ เนื่องจากอยูบริเวณดานหนาโครงการ ผูพักอาศัยใกลเคียงโครงการสามารถมองเห็นและ ประชาสัมพันธ
ไดชัดเจน ขณะเดียวกันประชาชนทัว่ ไปสามารถมองเห็นไดและสามารถเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นได
การประชุมแสดงความคิด เห็นตอการกอสรางโครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 เมื่อวัน
อาทิตยที่ 12 กรกฎาคม 2563 ตั้งแตเวลา 9.30 13.30 น.มีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 24 ทาน ประกอบดวย
1. ตัวแทนเจาของโครงการ
5 ทาน
(ผูอํา นวยการอาวุโ สฝายรัฐ กิจ สัม พัน ธและฝายวิเ คราะหผลกระทบสิ่ง แวดลอม และเจาหนาที่
สิ่งแวดลอมอาวุโส บริษัท ออริจิ้น ลาดพราว จํากัด)
2. ตัวแทนผูออกแบบ
4 ทาน
(ผูออกแบบงานสถาปตย : บริษัท อินโนเวทีฟ ดีซายน แอนด อารคิเทคเชอร จํากัด)
(ผูออกแบบงานภูมิสถาปตย : บริษัท เวีย สเปซ จํากัด)
(ผูออกแบบงานระบบและไฟฟา : บริษัท บีเค แอสโซซิเอสท จํากัด)
(ผูออกแบบงานโครงสราง : บริษัท ETYS & ASSOCIATES จํากัด)
3. ตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดลอม
4 ทาน
(ผูชํานาญการสิง่ แวดลอม และนักวิชาการสิง่ แวดลอม บริษทั อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด)
4. ผูดําเนินรายการ
1 ทาน
(ผูเชี่ยวชาญดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน)
5. ตัวแทนจากชุมชนขางเคียง
10 ทาน
(เลขที่ 3071 ถนนลาด พราว, เลขท ี่ 1379/19 และ 11/1, เลขท ี่ 99/92 สมุท รปราการ,
เลขที่ 23 ซอยลาดพราว 113 (2 ทาน), เลขที่ 21 ซอยลาดพราว 113, เลขที่ 19 ซอยลาดพราว 113, เลขที่
14/1 ซอยลาดพราว 111, เลขที่ 3069 ถนนลาดพราว และเลขที่ 11 ซอยลาดพราว 113)
มีขอหวงกังวลและรายละเอียด ดังนี้ (รายละเอียดดังบันทึกการประชุมแสดงความคิดเห็นในภาคผนวกที่ 5)

การจัดประชุมแสดงความคิดเห็น ในวันอาทิตยที่ 12 กรกฎาคม 2563
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สรุปประเด็นขอหวงกังวล/ขอเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563
ขอคิดเห็น/ประเด็นขอหวงกังวล

ชี้แจงแนวทางการแกไข/มาตรการเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

ผูแทนบานเลขที่ 3071
ผูชํานาญการสิง่ แวดลอม บ. อิโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท
1) มีขอหวงกังวลวา ในขั้นตอนการขุดหลุม จํากัด
ทํา เสาเข็ม จะมีด ิน ไหลทํา ใหบานพัก
โดยเทคนิค วิธ ีก ารกอสรางเสาเข็ม เจาะ ดวยวิธ ี Caisson
อาศัยเสียหายหรือไม
drilling จะทํา การใสปลอกเหล็ก ลงไปกอนทํา ระดับ ความลึก
ประมาณ 15 เมตร ดิน ออนจะอยูที่ความลึก 4 5 เมตรดานบน
จากนั้นจะเปนชั้นดินแข็งการไหลตัวจะไมเกิดขึ้น ดังนั้นปลอกเหล็ก
นี้จึงเปนตัวคํ้ายันไมใหดินสไลดเขามาระหวางนําดินออก
เมื่อติดตั้งปลอกเหล็กเพื่อคํ้ายันแลว จึงใชหัวสวานเจาะลงใน
หลุมเพื่อควานดินออก ความลึก 50 60 เมตร จนถึงชั้นทรายดาน
ลาง จึงใสเหล็กเสริมและเทปูนปด จึงจะสามารถถอดปลอกเหล็ก
ออกได เปนขั้นตอนการทําเสาเข็มเจาะ

รับทราบ

ผูแทนบานเลขที่ 1379/19
ผูชํานาญการสิง่ แวดลอม บ. อิโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท
2) การทําเสาเข็มเฉพาะตอนกลางวันหรือไม จํากัด
ชวงเวลากอสรางที่ทางสิ่งแวดลอมของ กทม. ไดกําหนดไวให
คือ วันจันทรถึงวันเสาร ตั้งแตเวลา 08.00 17.00 น. กรณีทํางาน
ลวงเวลาตองเปนกิจ กรรมที่ไ มสงเสีย งดัง ไดไมเกิน 20.00 น.
สัป ดาหละ 3 วัน วัน อาทิต ยและวัน หยุด นัก ขัต ฤกษหยุด การ
กอสราง ซึ่งถึงเปนเกณฑมาตรฐานสําหรับทุกโครงการ

รับทราบ

ผูแทนบานเลขที่ 23 แยก 1 ซ.ลาดพราว 113 ผูออกแบบงานโครงสราง บริษัท ETYS & ASSOCIATES จํากัด
3) มาตรการตามที่คุณสุวิทย ผูชํานาญการ
โดยทัว่ ไป metal sheet จะมีความหนาที่ 0.47 มม. และ 0.32 มม.
สิ่งแวดลอมไดชี้แจงไวนั้นมีความละเอียด ความหนาทีแ่ ตกตางกัน มีผ ลตอการลดเสีย งและแรงกระแทก
ดีมาก
โครงการเลือกใช metal sheet ที่มีความหนา 0.47 มม.
ขอสอบถามถึงวัสดุที่โ ครงการเลือกใช มี
คุณ ภาพในระดับตนๆหรือ ไมอยางเชน
Metal Sheet มีค ุณ ภาพแตกตางกัน
อยางไร

รับทราบ

ผูแทนบานเลขที่ 1379/19
4) ตอนที่โครงการกอสรางสํานักงานขาย มี
เสียงดัง มาก จึงมีขอหวงกัง วลวาในชวง
กอสรางสรางอาคารโครงการ จะมีเสียง
ดังมากอยางนี้หรือไม

รับทราบ

นอกจากนี้ย ัง มีเ หตุค นงานกอสรางเปด
วิทยุเสียงดัง และมีคนงานกอสรางปนรั้ว
มายัง ขางเคีย งดวย การรื้อ ถอนราน
อาหารเดิมและการรื้อกองเศษวัส ดุมีฝุน
ปลิวมาอยางมาก วันอาทิตยก็ย ังมีก าร
กอสรางไมมีวันหยุด และไมมีเจาหนาที่
โครงการหรือผูรับผิดชอบเขามาแนะนํา
ตัว จึงไมรูวาจะตองติดตอใคร เพราะคิด
วา ถ า แจ ง ก ับ คน ง า น ก ล ัว ว า จ ะ ไ ม
ปลอดภัย เพราะคนงานสามารถปนขาม

ผูชํานาญการสิง่ แวดลอม บ. อิโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท
จํากัด
เปนตัวอยางที่อาจเกิดขึ้นในชวงกอสราง จากการขาดการประสาน
งานและยังไมมีมีผรัู บเหมาหลัก และวิศวกรควบคุมงานเขามาดูแล
จึง ขอแนะนํา คุณ เอกลัก ษณ สิทธิ (ตั้ม) เปนผูจัดการโครงการ
เบอรโทรศัพ ท 065 984 1911 จะเปนผูรับ เรื่อ งตางๆไวทัง้ หมด
โดยหลังจากนี้ปญหาตางๆไมควรเกิดขึ้นซํ้าอีก โดยมีมาตรการตางๆ
ตามทีไ่ ดนําเรียนไวและมีชวงเวลากอสรางกํากับอยู และตองนําไป
ปฏิบัติ
นอกจากนี้ย ัง มีช องทาง Call Center 02 030 0000 ซึ่ง ชอง
ทางนี้จ ะมีก ารประเมิน ผล KPI เมื่อ รับ เรื่อ งแลวจะแจงไปยัง ผู
จัดการโครงการนั้นๆ โดยทันที และหากยังไมมีการแกไข โครงการ
จะมีก ารดํา เนินการที่ส งผลตอการประเมินผลงานของผูจัดการ
โครงการดวย
ซึ่งการดําเนินการที่ผานมาไมมีผูรับผิดชอบชัดเจนและปญหาที่
เกิดขึ้นทําใหเพื่อนบานกังวลใจ จึงขอฝากใหทางโครงการเขมงวด
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มายังขางเคียงได

เพื่อดูแลไมใหเกิดปญหาขึ้นซํ้าอีก

ผูแทนบานเลขที่ 1379/19
ผูออกแบบงานสถาปตย
5) ตําแหนงทางขึ้นลงชั้นจอดรถ อยูใกลกับ บริษัท อินโนเวทีฟ ดีซายน แอนด อารคิเทคเชอร จํากัด
อาคาร UMK อพารทเมนตมาก มีความ
ในการออกแบบไดออกแบบใหมีทางราบกอนถึงทางลาดขึ้นลง
กังวลจากเสียงรถยนตทีว่ ่งิ ขึน้ ลงอาคาร
อาคารระยะ 6 เมตร ลึกเขาไปในตัวอาคาร เพือ่ ชวยลดการกระแทก
และเสียงจากรถยนต

รับทราบ

ผูชํานาญการสิง่ แวดลอม บ. อิโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท
จํากัด
นอกจากนี้ สามารถออกแบบรั้วของโครงการเปนรั้วทึบ สูง 3
เมตร ในบริเวณทางขึ้นลงอาคาร เพื่อชวยเปนกําแพงบดบังเสียง
ที่เกิดขึ้นได

ผูแทนบานเลขที่ 1379/19
ผูออกแบบงานระบบและไฟฟา บริษัท บีเค แอสโซซิเอสท จํากัด
6) หมอแปลงไฟฟาของโครงการตั้ง อยู
หมอแปลงขนาด 1600 kva จํา นวน 2 ลูก อยูบริเ วณ
บริเวณใด ขนาดเทาไร หางจาก UMK
ลานจอดรถชั้นที่ 1 ใกลกับทางขึ้นชัน้ จอดรถ โดยอยูหางจาก UMK
อพารทเมนตเทาไร
อพารทเมนต ประมาณ 4 เมตร
ผูแทนบานเลขที่ 1379/19
7) โครงการมีบริเวณพื้นที่สวนและที่วางใน
บริเ วณอื่น ๆ ทํา ไม ตองกํา หนดหรือ
ออกแบบใหหมอแปลงไฟฟาอยูใกลกับ
UMK อพารทเมนตดวย โดยกังวลตอการ
ระเบิด ของหมอแปลงไฟฟาซึ่ง UMK
อพารทเมนตมีหมอแปลงแยกจากชุมชน
มีการระเบิดจากนก หนู หรือฝนตกหนัก
บอยครั้ง จึงขอใหโครงการพิจารณายาย
ตําแหนงหมอแปลงไฟฟานี้ดวย

ผูออกแบบงานระบบและไฟฟา บริษัท บีเค แอสโซซิเอสท จํากัด
เปนการออกแบบที่สอดคลองกับงานระบบไฟฟาของโครงการ
ผูชํานาญการสิง่ แวดลอม บ. อิโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท
จํากัด
ตามกฎหมายแลวกําหนดใหที่ตั้งของหมอแปลงไฟฟาอยูหาง
จากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา 1 เมตร ทั้ง นี้ห ากยังมีค วามกัง วล
ก็ส ามารถกํา หนดใหโครงการติด ตั้ง แผงอลูม ิเ นีย มเพื่ิอ ชวย
บังหมอแปลงไฟฟากับอาคารขางเคียงได
ผูแทนบริษัท ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด
ในสวนของหมอแปลงไฟฟา โครงการจะรับไปพิจ ารณาปรับ
ยายตําแหนงหมอแปลงไฟฟาใหอยูหางจาก UMK อพารทเมนต
มากขึ้น โดยขอใหขอมูลเพิ่มเติม คือ หมอแปลงที่โครงการเลือกใช
ในทุก โครงการเปนชนิด ที่ม ีฉ นวนหุมที่เรีย กวา cable block
หุมอุปกรณแรงสูงทั้ง หมด และจะเขาไปหารือ กับ UMK อพารท
เมนต เพื่อ รวมกันกําหนดตําแหนงที่เ หมาะสม และแจงบานพัก
อาศัยอื่นๆ ในบันทึกการประชุมตอไป
ผูชํานาญการสิง่ แวดลอม บ. อิโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท
จํากัด
จะแจงผลการยายตําแหนงหมอแปลงไฟฟาใหไดรับทราบภายใน 2
สัปดาห

ปรับ ยายตําแหนงหมอแปลง ไฟฟาของ
โครงการ ใหอยูหางจากอาคาร UMK
อพารทเมนต โดยกํา หนดตํา แหนงไว
บริเวณสวนดานหนาโครงการติดกับถนน
ลาดพราว พรอมติด ตั้ง แผงอลูม ิเ นีย ม
บดบังหมอแปลงไฟฟากับอาคารขางเคียง

ผูแทนบานเลขที่ 1379/19
8) UMK อพารทเมนต ไมตองการตนไม
ดานที่อ ยูติด รั้ว กับ UMK อพารทเมนต
โดยไมอยากมีปญหากิ่งไมยื่นลํ้าแนวเขต
และใบไมรวงหลน

ผูชํานาญการสิง่ แวดลอม บ. อิโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท
จํากัด
จากที่ทราบวามีขอหวงกังวล จึงไดปรึกษากับทางผูออกแบบงาน
ภูมิสถาปตย โดยมีเหตุผลที่กําหนดตนไมในบริเวณดานขางไวเปนตน
มะฮอกกานี เนือ่ งจากเปนไมทีไ่ มผลัดใบ มีใบเขียวตลอดป และมีทรง

รับทราบ

บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดลอมฯ กําหนด
มาตรการฯ เพิม่ เติมในชวงเปดดําเนินการ
ดานการใชไฟฟา
กําหนดหมอแปลงไฟฟาของโครงการให
อยูบริเ วณริม ถนนลาดพราว หางจาก
อาคารขางเคีย ง และจัด ใหมีแ ผงอลูม ิ
เนีย มบดบัง หมอแปลงไฟฟา เพื่อ ความ
ปลอดภัย และลดความกังวลของชุมชน
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พุมแคบ ไมแผขยายออกดานขางมาก
ขอหวงกังวลจากการแผลํ้าของกิง่ ไมก็มีสวนหนึ่ง แตอยากให
พิจารณาถึงขอดีของการมีตนไมเปนแนวกันชนระหวางโครงการ ทําให
ภูมิทัศนและความเห็นสวนตัวระหวางกันดีข้นึ

ผูแทนบานเลขที่ 21 แยก 1 ซ.ลาดพราว 113 ผูชํานาญการสิง่ แวดลอม บ. อิโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท
9) มีค วามกัง วลในเรื่อ งของฝุนละออง จํากัด
โดยเฉพาะ PM2.5 ซึ่ง มีผ ลกระทบตอ
ฝุนละอองทีเ่ กิดขึ้นจากโครงการสวนใหญเปน ฝุนที่มีขนาดเล็ก
สุขภาพที่รุนแรงพอสมควร
กวา 10 ไมครอน (PM10) และฝุนทีม่ ขี นาดใหญกวา 10 ไมครอน
เปนฝุนที่สามารถสังเกตุได เชนฝุนทีม่ าตกใสรถยนตหรือภายในบาน

รับทราบ

สําหรับ PM 2.5 เกิดจากการกอสรางนอยมาก สามารถสังเกตุ
ไดจากในชวงเวลาทีเ่ กิดปญหา PM2.5 จะเกิดเปนบริเวณกวาง
ทั่วกรุงเทพมหานคร ซึ่งสวนใหญเกิดจากการเผาไหมของเครื่องยนต
ดีเซล ซึง่ มีขนาดเล็กมากและเบามากจนไมตกลงสูพืน้
อยางไรก็ตามสิง่ แวดลอมของ กทม. ไดใหมาตรการไววา ในชวงที่
มีอากาศปดและเกิดเหตุการณ PM2.5 เกินมาตรฐาน เมื่อมีคําสั่งหรือ
มีการรองขอจากกรุงเทพมหานครใหหยุดการกอสราง โครงการตองให
ความรวมมือดวย กําหนดเปนมาตรการไวใหแลว

ผูแทนบานเลขที่ 21 แยก 1 ซ.ลาดพราว 113 ผูจัดการโครงการ บริษัท ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด
10)ขอใหยายหองนํ้าคนง า น ดาน ห ลัง
จะดําเนินการยายหองนํ้าคนงานใหทันที ภายในสัปดาหนี้ และ
สํา นัก งานขาย ซึ่ง สงกลิ่น เหม็น อยูใน เคลียรเศษวัสดุกอสรางและกําจัดกลิน่ ใหเรียบรอย
ปจจุบัน

รับทราบ
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3.2) ผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน ครัง้ ที่ 2 โดยการสํารวจความคิดเห็น โดยใชแบบสอบถาม
บริษ ัท ที่ป รึก ษาไดดํา เนิน การสัม ภาษณประชาชนที่อ ยูติด กับ พื้น ที่โ ครงการเกี่ย วกับ ความเพีย งพอ
ตอมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ รายละเอียดดังนี้
กลุมที่ 1.1 ติดกับพื้นที่โครงการ
บริษัทที่ปรึกษาดําเนินการสัมภาษณประชาชนที่อยูติดกับพื้นที่โครงการเกี่ยวกับความเพียงพอตอมาตรการ
ที่กําหนด โดยการสัมภาษณรายบุคคลแบบเชิงลึก จํานวน 6 แหง ซึ่งสวนใหญเห็นวามาตรการที่โครงการนําเสนอ
แตละดานเพียงพอที่จะนําไปปฎิบัติโดยมีขอหวงใยใหทางโครงการและผูรับเหมานํามาตรการลดผลกระทบที่นําเสนอ
ไปปฎิบัติอยางเครงครัด รวมถึงการจัดเตรียมมาตรการบรรเทาหรือชดเชยเยียวยารองรับในกรณีที่มีผูไดรับผลกระทบ
จากการพัฒนาโครงการดังตารางที่ 3.4 19 และตารางที่ 3.4 20
กลุมที่ 1.2 กลุมประชาชนที่อยูในระยะ 100 เมตร (ไมรวมพื้นที่ติดโครงการ)
บริษ ัท ที่ป รึก ษาไดดํา เนิน การสัม ภาษณประชาชนที่อ ยูในระยะ 100 เมตร (ไมรวมพื้น ที่ติด โครงการ)
รวม จํานวน 69 แหง สามารถสรุป ความคิด เห็นเกี่ยวกับ ความเพียงพอตอมาตรการลดผลกระทบของกลุมพื้น ที่
ในระยะ 100 เมตร ไดดังตารางที่ 3.4 19 และตารางที่ 3.4 20 ซึ่งสวนใหญเห็นวามาตรการที่โครงการนําเสนอแตละ
ดานมีความเพียงพอตอการลดผลกระทบ หากเจาของโครงการและผูรับเหมานําไปปฏิบัติอยางเครงครัด รวมถึงการจัด
เตรียมมาตรการบรรเทาหรือชดเชยเยียวยารองรับ ในกรณีที่มีผูไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ
กลุมที่ 2.1 กลุมประชาชนที่อยูในระยะมากกวา 100 500 เมตร
บริษัทที่ปรึกษาไดดําเนินการสัมภาษณประชาชนที่อยูในระยะมากกวา 100 500 เมตร โดยนําขอหวงกังวล
ที่ไ ดจากการสัมภาษณครั้ง ที่ 1 มากํา หนดมาตรการเพิ่ม เติม ใหครอบคลุม ทุกประเด็น แลวนํา ไปเสนอใหกับ กลุม
เปาหมายในระยะมากกวา 100 500 เมตร รวมจํา นวน 301 ตัวอยาง ดังตารางที่ 3.4 19 และตารางที่ 3.4 20
ซึ่งสวนใหญเห็นวามาตรการที่โครงการนําเสนอแตละดานเพียงพอที่จะนําไปปฎิบัติ โดยมีขอหวงใยใหทางโครงการและ
ผูรับเหมานํามาตรการลดผลกระทบที่นําเสนอไปปฎิบัติอยางเครงครัด
กลุมที่ 2.2 กลุมประชาชนที่อยูในระยะมากกวา 500 1,000 เมตร
บริษัทที่ปรึกษาไดดําเนินการสัมภาษณประชาชนที่อยูในระยะมากกวา 500 1,000 เมตร โดยนําขอหวง
กังวลที่ไดจากการสัมภาษณครั้งที่ 1 มากําหนดมาตรการเพิ่มเติมใหครอบคลุมทุกประเด็นแลวนําไปเสนอใหกับกลุม
เปาหมายในระยะมากกวา 500 1,000 เมตร รวมจํา นวน 80 ตัวอยาง ดังตารางที่ 3.4 19 และตารางที่ 3.4 20
ซึ่งสวนใหญเห็นวามาตรการที่โครงการนําเสนอแตละดานเพียงพอที่จะนําไปปฎิบัติ โดยมีขอหวงใยใหทางโครงการและ
ผูรับเหมานํามาตรการลดผลกระทบที่นําเสนอไปปฎิบัติอยางเครงครัด
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กลุมที่ 3 และกลุมที่ 4 พื้นที่ออนไหว และหนวยงานราชการในระยะ 1,000 เมตร
บริษัทที่ปรึกษาฯ ไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นตอมาตรการฯ จากกลุมที่ 3 พื้นออนไหวในระยะ 1,000
เมตร โดยรอบโครงการ จํานวน 12 แหง รวมจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 11 แหง และจากกลุมที่ 4 หนวยงานราชการ และ
หนวยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของตอการพัฒนาโครงการ จํานวน 5 แหง รวมจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 5 แหง โครงการ
ไดนํามาตรกรลดผลกระทบสิ่งแวดลอมตามขอหวงกังวลและขอคิดเห็นและดานอื่นๆไปนําเสนอ ซึ่งเห็นวามีเพียงพอ
ที่จะนําไปปฎิบัติ ดังตารางที่ 3.4 19 และตารางที่ 3.4 20
กลุมที่ 5 ผูนําชุมชนในระยะ 1,000 เมตร
บริษัทที่ปรึกษาฯ ไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นตอมาตรการฯ จากกลุมที่ 5 ผูนําชุมชนในระยะ 1,000
เมตร โดยรอบโครงการ จํา นวน 1 แหง รวมจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 1 แหง โครงการไดนํา มาตรกรลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมตามขอหวงกังวลและขอคิดเห็นและดานอื่นๆไปนําเสนอ ซึ่งเห็นวามีเพียงพอที่จะนําไปปฎิบัติ ดังตารางที่
3.4 19 และตารางที่ 3.4 20
สําหรับมาตรการฯ เพิ่มเติมจากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 ในชวงกอสรางและชวง
เปดดําเนินการ ไดนําเสนอไวในตารางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในบทที่ 5 ของรายงาน
ฉบับหลัก
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3.4.3 การสาธารณสุข
1) การสาธารณสุขภายในเขตบางกะป
1.1) ระดับบริการสุขภาพในพื้นที่
ระบบบริการสุขภาพ แบงตามระดับการใหบริการ (Level of Care) แบงเปน 3 ระดับ ไดแก
(1) ระดับปฐมภูมิ (Primary Care) เปนบริการที่อยูใกลชิดประชาชนและชุมชนมากที่สุด เนน
ความครอบคลุม มีก ารใหบริก ารผสมผสาน ทั้งในดานการรัก ษาพยาบาล การสงเสริม
สุขภาพ การปองกัน ควบคุม โรค เปนหนวยที่ทํา หนาที่ส งตอ และประสานเชื่อ มตอการ
บริการอื่นๆ ทั้งดานการแพทย และดานสังคม ในเขตพื้นที่ชนบท ไดแก โรงพยาบาลสง
เสริมสุขภาพตําบล ศูนยสุขภาพชุมชน สําหรับในเขตเมือง ไดแก ศูนยบริการสาธารณสุข
(2) ระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) เปนบริการที่ใชเทคโนโลยีทางการแพทยในระดับสูงขึ้น
เนนการบริการรักษาพยาบาลโรคที่ยาก ซับซอนมากขึ้น
(3) ระดับ ตติยภูม ิ และศูน ยการแพทยเฉพาะทาง (Tertiary Care and Excellent Center)
เปนการบริการที่ใชเทคโนโลยีทางการแพทยขั้นสูง มีค วามสลับ ซับซอนมาก มีบุคลากร
ทางการแพทยในสาขาเฉพาะทาง สัง กัด กระทรวงสาธารณสุข ที่เ ปนโรงพยาบาลศูน ย
สถาบันเฉพาะทางตางๆ หรือสังกัดมหาวิทยาลัย

1.2) โรงพยาบาล จํานวน 2 แหง ไดแก
โรงพยาบาลรามคํา แหง เปนระบบบริก ารสุข ภาพระดับ ทุต ิย ภูม ิ ตั้ง อยูที่ 2138/1
ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร อยูในความรับผิดชอบของ
เอกชน ประกอบดวยจํานวนเตียง 486 เตียง
โรงพยาบาลเวชธานี เปนระบบบริการสุขภาพระดับทุติยภูมิ ตั้งอยูที่ 1 ซอยลาดพราว 111
ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร อยูในความรับผิดชอบของเอกชน
ประกอบดวยจํานวนเตียง เตียง และบุคลากรกวา 700 คน
1.3) ศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน 4 แหง ไดแก
ศูนยบริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก เปนระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ตั้งอยูเลขที่ 4
ซอยรามคําแหง 40 (เสริมมิตร) ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
10240
ศูนยบริการสาธารณสุข 35 (สาขากาญจนวาศ) เปนระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ตั้งอยู
เลขที่ 23 ซอยลาดพราว 101 แยก 36 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร 10240
สถานพยาบาลและบําบัดผูติดยาเสพติดวังทองหลาง เปนระบบบริการสุขภาพระดับตติยภูมิ
ตั้งอยูเลขที่ 56/1 ซอยลาดพราว 124 แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
สถานีอนามัยมหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ตั้งอยูเลขที่
2086 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
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2) ความเพียงพอของสถานบริการสาธารณสุขในเขตบางกะป
ความสามารถในการรองรับ ผูปวยของสถานบริก ารสาธารณสุข ที่อยูโดยรอบโครงการ และภายในเขต
บางกะป พิจารณาจากจํานวนบุคลากรทางการแพทย และจํานวนเตียงของสถานพยาบาล และจํานวนผูปวยที่มาใช
บริการ จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตรทรัพยากรสุขภาพกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียด ดังนี้ (ขอมูล ประชากร
ทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบวาในป พ.ศ. 2554 ประชากรใน
เขตบางกะป มีจํานวน 148,645 คน และป พ.ศ. 2562 ประชากรในเขตบางกะป มีจํานวน 146,108 คน)
ตารางที่ 3.4 21 ขอมูลจํานวนเตียงและบุคลากรทางการแพทย ตอจํานวนประชากร เขตบางกะป
จํานวนเตียง และบุคลากรทางการแพทย
ป 2554

จํานวนผูปวย
ป 2554

จํานวนผูปวย
ป 2562

สถานบริการสาธารณสุข
เตียง
(เตียง)

แพทย
(คน)

ทันตแพทย
(คน)

พยาบาล
(คน)

ผูปวยนอก
(ครั้ง)

ผูปวยใน
(ราย)

ผูปวยนอก
(ครั้ง)

ผูปวยใน
(ราย)

1) โรงพยาบาลรามคําแหง

486

280

31

275

647,322

90,049

687,438

26,565

2) โรงพยาบาลเวชธานี

169

360

39

195

N/A

N/A

306,067

9,487

655

640

70

470

647,322

90,049

687,438

26,565

รวม
สัดสวนตอประชากรเขตบางกะป
ป 2554 (148,645 คน)

1 : 226 1 : 232 1 : 2,123

1 : 316

สัดสวนตอประชากรเขตบางกะป
ป 2562 (146,108 คน)

1 : 223 1 : 228 1 : 2,087

1 : 310

1:5,000 1:10,000

1:400

ไดตาม
เกณฑ

ไดตาม
เกณฑ

เกณฑจํานวนแพทย ทันตแพทย และ
พยาบาล ของกระทรวงสาธารณสุข
สรุป

ไดตาม
เกณฑ

ที่มา : ดัดแปลงจากขอมูลจาก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรทรัพยากรสุขภาพกรุงเทพมหานคร
http://gishealth.moph.go.th/gisbangkok/gmap.php

จากขอมูลในระดับสากลองคการอนามัยโลก (WHO) กําหนดจํานวนแพทย และพยาบาล ตอประชากร
ไวที่ 2.28 คนตอประชากร 1,000 คน จากขอมูลของสภาการพยาบาลทีม่ ีการศึกษาการคาดประมาณความตองการ
พยาบาลในระยะ 10 ปขางหนา ดวยวิธี Health demand method ทั้งจากการใชบริการของประชาชนไทยและตางชาติ
พบวา ในระหวางป พ.ศ. 2553 2562 ประเทศไทยจะมีความตองการพยาบาลในอัตราสวน พยาบาล 1 คน ตอ ประชากร
400 คน และกระทรวงสาธารณสุข ระบุวา จํานวนแพทย สัดสวนทีค่ วรจะเปนคือ 1 คน ตอประชากร 5,000 คน จํานวน
ทันตแพทย สัดสวนทีค่ วรจะเปนคือ 1 ตอ 10,000 คน
สํา หรับ อัต ราสวนจํา นวนบุค ลากรทางการแพทย ป พ.ศ. 2550 และ 2554 (ขอมูล ปลาสุด ในระบบ
สารสนเทศภูม ิศ าสตรทรัพ ยากรสุข ภาพกรุง เทพมหานคร) ตอจํา นวนประชากรในเขตบางกะป ป พ.ศ. 2554
และ 2562 ในตารางขางตน พบวา อัตราสวนของบุคลากรทางการแพทย ตอจํา นวนประชากรมีค าไมเกิน เกณฑ
ที่เหมาะสม ซึ่งสถานพยาบาลในเขตบางกะป และโดยรอบโครงการในระยะ 1,000 เมตร ยังสามารถรองรับผูปวยไดเพียง
พอ ซึ่ง ปจจุบันความตองการ และความคาดหวังของผูปวยและญาติตอการรับบริการสุขภาพมีสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ในขณะที่ศักยภาพของโรงพยาบาลแตละแหงมีไมเทาเทียมกันความพรอมของสถานพยาบาลที่รับ และสงตอผูปวย
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ทั้งดานบุคลากรและอุปกรณที่แตกตางกันในแตละระดับบริการ สงผลใหโรงพยาบาลเกิดขอจํา กัดในการใหบริการ
รักษาพยาบาลผูปวยที่เกินศักยภาพของโรงพยาบาล อีกทั้งยังมีปญหาความพึงพอใจของประชาชนในการดูแลที่ยังไมได
สงตอหรือขณะสงตออีกดวย สิ่งตางๆ เหลานี้ทําใหกระบวนการรับ สงตอผูปวยของโรงพยาบาลมีความสํา คัญ มาก
ยิ่งขึ้น

3) การสาธารณสุข และปญหาสุขภาพของชุมชนในรัศมี 1,000 เมตร โดยรอบโครงการ
บริเ วณใกลเคีย งพื้น ที่โ ครงการ ในรัศ มี 1,000 เมตร พบวา มีส ถานพยาบาล จํา นวน 1 แหง คือ
โรงพยาบาลเวชธานี
1. โรงพยาบาลเวชธานี เปนระบบบริการสุขภาพระดับทุติยภูมิ ตั้งอยูเลขที่ 1 ซอยลาดพราว 111
ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุง เทพมหานคร เปนโรงพยาบาลเอกชนขนาด
500 เตียง ที่ตั้งขึ้น เพื่อใหบริการทางการแพทยภายใตการดูแลของแพทยผูเชี่ยวชาญในแตละ
สาขาพรอมที่จะใหบริการรักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ดวยอุปกรณและเครื่องมือทางการ
แพทยที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง อยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 110 เมตร ทางดานทิศเหนือ
ทั้งนี้ จากขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการดานสาธารณสุข ดานอัตราผูปวยนอกตามกลุม
สาเหตุ 21 กลุมโรค ในระดับศูนยบริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก พบวาในป 2562 มีจํานวนผูปวยทั้งสิ้น 19,903 คน
โดยพบวา ปวยเปนโรคเกี่ยวกับตอมไรทอโภชนาการและเมตาบอลิซึม จํานวน 5,579 คน คิดเปนรอยละ 28.03 รอง
ลงมาเปนโรคระบบไหลเวียนเลือด จํานวน 4,503 คน คิดเปนรอยละ 22.62 และปวยเปนโรคหายใจ จํานวน 1,975
คน คิดเปนรอยละ 9.92 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4 22
ตารางที่ 3.4 22

ป
(พ.ศ.)

สถิติสาเหตุการปวย 3 อันดับแรกของผูปวยนอก ณ ศูนยบริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก
ในป พ.ศ.2558 2562
สาเหตุการปวย (กลุมโรค)
อันดับที่ 1

อันดับที่ 2

อันดับที่ 3

โรคระบบไหลเวียนเลือด

โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ
โภชนาการ และเมตาบอลิซึม

สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทําใหปวยหรือตาย

2561

โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ
โภชนาการ และเมตาบอลิซึม

โรคระบบไหลเวียนเลือด

สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทําใหปวยหรือตาย

2562

โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ
โภชนาการ และเมตาบอลิซึม

โรคระบบไหลเวียนเลือด

โรคระบบทางเดินหายใจ

2558
2559
2560
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ตารางที่ 3.4 23 อัตราผูปวยนอกตามกลุมสาเหตุ 21 กลุมโรค (ตั้งแตป 2558 2562) ระดับศูนยบริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก
ป พ.ศ.2558

ป พ.ศ.2559

ป พ.ศ.2560

ป พ.ศ.2561

ป พ.ศ.2562

กลุมโรค
จํานวน (ราย)

รอยละ

จํานวน (ราย)

รอยละ

จํานวน (ราย)

รอยละ

จํานวน (ราย)

รอยละ

จํานวน (ราย)

รอยละ

1. โรคติดเชื้อและปรสิต

981

9.42

636

4.97

588

4.62

470

2.51

226

1.14

2. โรคเนื้องอก (รวมทั้งมะเร็ง)

30

0.29

43

0.34

17

0.13

23

0.12

47

0.24

3. โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือดและความผิดปกติ
เกี่ยวกับภูมิคุมกัน

46

0.44

658

5.15

61

0.48

65

0.35

31

0.16

4. โรคติดตอเกี่ยวกับตอมไรทอโภชนาการและเมตา
บอลิซึม

2,026

19.45

2,326

18.19

2,468

19.39

5,033

26.89

5,579

28.03

5. ภาวะแปรปรวนทางจิตและพันธุกรรม

18

0.17

74

0.58

85

0.67

254

1.36

249

1.25

6. โรคระบบประสาท

77

0.74

87

0.68

108

0.85

364

1.95

302

1.52

7. โรคตารวมทั้งสวนประกอบของตา

226

2.17

348

2.72

286

2.25

242

1.29

153

0.77

8. โรคหูและปุมกกหู

290

2.78

345

2.70

298

2.34

254

1.36

172

0.86

9. โรคระบบไหลเวียนเลือด

2,450

23.52

2,641

20.65

2,655

20.86

4,056

21.67

4,503

22.62

10. โรคระบบหายใจ

1,223

11.74

1,487

11.63

1,523

11.96

1,813

9.69

1,975

9.92

11. โรคระบบยอยอาหารและระบบชองปาก

482

4.63

603

4.71

742

5.83

974

5.20

1,556

7.82

12. โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง

395

3.79

481

3.76

577

4.53

674

3.60

789

3.96

13. โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงรางและเนื้อยึดเสริม

595

5.71

701

5.48

825

6.48

1,379

7.37

1,116

5.61

14. โรคระบบสืบพันธุรวมปสสาวะ

147

1.41

13

0.10

26

0.20

274

1.46

334

1.68

15. ภาวะแทรกในการตั้งครรภ การคลอด เละระยะ
หลังคลอด

20

0.19

103

0.81

60

0.47

41

0.22

50

0.25

16. ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะ กําเนิด
(อายุครรภ 22 สัปดาห) ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลัง
คลอด)

3

0.00

5

0.04

5

0.04

3

0.02

1

0.01

17. รูปรางผิดปกติแตกําเนิด การพิการจนผิดรูป
แตกําเนิดและโครโมโซมผิดปกติ

2

0.00

12

0.00

0

0.00

0

0.00

1

0.01

18. อาการ,อาการแสดงและสิ่งผิดปกติ ที่พบไดจาก
การตรวจทางคลินิกและทางหองปฎิบัติการที่ไม
สามารถจําแนกเปนโรคไดกลุมอื่นได

0

0.00

0

0.00

0

0.00

436

2.33

503

2.53

19. การเปนพิษและผลที่ตามมา

0

0.00

1

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

20. อุบัติเหตุจากการขนสงเละผลที่ตามมา

62

0.60

378

2.96

459

3.61

249

1.33

374

1.88

1,343

12.89

1,847

14.44

1,946

15.29

2,110

11.27

1,942

9.76

10,416

100

12,789

100

12,729

100

18,714

100

19,903

100

21. สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทําใหปวยหรือตาย

รวม

ที่มา : กลุมสถิติและสารสนเทศสาธารณสุข สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร,2563
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บทที่ 3
สําหรับปญหาสุขภาพของชุมชน ในระยะ 1,000 เมตร พบวา
กลุมที่ 1.1 ติดกับพื้นที่โครงการ ผูใหสัมภาษณรอยละ 46.2 ไมมีโรคประจําตัวที่ตองเขารับการรักษา
พยาบาล และรอยละ 53.8 มีโรคประจําตัวที่ตองเขารับการรักษา สําหรับผูมีโรคประจําตัวรอยละ 23.1 ปวยเปนโรค
ระบบหายใจ เชน หอบหืด ภูมิแพ รอยละ 15.4 ปวยเปนมากกวา 1 โรค โรคผิวหนัง และโรคประจําตัว รอยละ 7.7
โดยไมใหขอมูล รอยละ 46.1 โดยเขารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยใชสิทธิบัตรทองรอยละ 30.7 และสิทธิสวัสดิการ
สุขภาพอื่นๆ รอยละ 23.1
กลุมที่ 1.2 ระยะ 100 เมตร ในรอบ 1 ปที่ผานมา ผูใหสัมภาษณไมมีโรคประจําตัวที่ตองเขารับการ
รักษาที่รอยละ 61.1 และรอยละ 29.2 มีโรคที่ตองเขารับการรักษาเปนโรคระบบหายใจ เชน ภูมิแพ และรองลงมาเปน
มากกวา 1 โรค ซึ่งเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล รอยละ 90.5
กลุมที่ 2.1 ระยะมากกวา 100 500 เมตร ในรอบ 1 ปที่ผานมา ผูใหสัมภาษณ รอยละ 76.7 ไมมีโรค
ประจําตัวที่ตองเขารับการรักษา สําหรับผูที่มีโรคประจําตัวที่ตองเขารับการรักษา รอยละ 93.8 เปนโรคระบบหายใจ
เชน ภูมิแพ รองลงมา รอยละ 3.1 เปนโรคประจําตัว หากมีการเจ็บปวยจะเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยใชสิทธิ
ประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการและประกันสุขภาพอื่น ๆ
กลุมที่ 2.2 ระยะมากกวา 500 1,000 เมตร ในรอบ 1 ปที่ผ านมา ผูใหสัมภาษณ รอยละ 98.8
ไมมีโรคประจําตัว และรอยละ 1.2 มีโรคประจําตัว เปนโรคระบบหายใจ เขารับการรักษาที่โรงพยาบาล

3.4.4 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
จากขอมูล สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน ของสํา นักงานกองทุน เงินทดแทน
สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ในป 2561 จําแนกตามความรุนแรง และสาเหตุที่ประสบอันตราย ดังแสดง
ในตารางที่ 3.4 24 มีจํานวนทั้งสิ้น 22,658 ราย โดยกรุงเทพมหานคร พบวามีสาเหตุดังนี้
วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง

5,626 ราย คิดเปนรอยละ 24.83

วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/หลนทับ

3,694 ราย คิดเปนรอยละ 16.30

วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน

2,591 ราย คิดเปนรอยละ 11.44

โดยในเขตพืน้ ที่ 9 (เขตรับผิดชอบ : เขตคันนายาว เขตบางกะป เขตลาดพราว เขตวังทองหลาง และเขตบึงกุม)
ในปพ.ศ.2561 พบวามีผูประสบอันตรายและเจ็บปวยเนื่องจากการทํา งานทั้งสิ้น 2,474 ราย คิดเปน รอยละ 8.64
ของผูประสบอัน ตรายในกรุง เทพมหานคร โดยมีผ ูที่ท ํา งานไมไดชั่ว คราว แตหยุด งานไมเกิน 3 วัน มากที่ส ุด
เทากับ 1,641 ราย และสาเหตุความรายแรงอื่น ดังแสดงในตารางที่ 3.4 25 หากพิจารณาสถิติการประสบอันตราย
หรือ เจ็บ ปวยเนื่อ งจากการทํา งานในกรณีท ี่ม ีก ารเสีย ชีว ิต ในเขตพื้น ที่ 8 พบวามีส าเหตุจ ากการเกิด อุบ ัต ิเ หตุ
จากยานพาหนะมากที่สุด รองลงมาไดแก ตกจากที่สูง และไฟฟาช็อต ตามลําดับ
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ตารางที่ 3.4 24 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน จําแนกตามความรายแรง และสาเหตุอันตราย
กรุงเทพมหานคร ป 2561
ความรายแรง
สูญเสียอวัยวะ
ทํางานไมไดชั่วคราว
สาเหตุที่ประสบอันตราย
ตาย

ทุพพลภาพ

บางสวน

หยุดงาน

หยุดงาน

เกิน 3 วัน

ไมเกิน 3 วัน

รวม

รอยละ

1. ตกจากที่สูง
2. หกลม ลื่นลม
3. อาคารหรือสิ่งกอสรางพังทับ

16
2
2

5
2

723
458
2

990
1,247

1,734
1,709
4

7.65
7.54
0.02

4. วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/หลนทับ

6

60

1,256

2,372

3,694

16.30

5. วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน
6. วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง
7. วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง

4
3

21
47
36

559
481
1,302

2,007
691
4,288

2,591
1,222
5,626

11.44
5.39
24.83

76

2,292

2,368

10.45

51

243

295

1.30

14

63

77

0.34

7
3

692
29
59

615
61
130

1,393
94
200

6.15
0.41
0.88

2

122

386

1

27

156

510
0
184

2.25
0.00
0.81
0.00
0.69

8. วัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมีกระเด็นเขาตา
9. ประสบอันตรายจากการยกหรือเคลื่อน
ยายของหนัก
10. ประสบอันตรายจากทาทางการทํางาน
11. อุบัติเหตุจากยานพาหนะ
12. วัตถุหรือสิ่งของระเบิด
13. ไฟฟาช็อต

1

79
1
10

1

14. ผลจากความรอนสูง/สัมผัสของรอน
15. ผลจากความเย็นจัด/สัมผัสของเย็น
16. สัมผัสสิ่งมีพิษ สารเคมี
17. อันตรายจากรังสี
18. อันตรายจากแสง

5

151

0
156

19. ถูกทํารายรางกาย

9

24

33

0.15

20. ถูกสัตวทําราย

25

301

326

1.44

21. โรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของ
งานหรือเนื่องจากการทํางาน

22

341

363

1.60

1

1

0.00

15

61

0
78

0.00
0.34

5,927

16,420

22,658

100.00

22. ธรณีพิบัติ
23. การกอวินาศกรรม
24. อื่นๆ

รวมทั้งหมด

2

126

1

184

ที่มา: สํานักงานกองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน, 2562
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ตารางที่ 3.4 25

สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน จําแนกตามความรายแรง และสาเหตุอันตราย
เขตพื้นที่ 8 ป 2561
ความรายแรง
สูญเสียอวัยวะ
ทํางานไมไดชั่วคราว

สาเหตุที่ประสบอันตราย
ตาย

ทุพพลภาพ

บางสวน

3

1. ตกจากที่สูง
2. หกลม ลื่นลม

หยุดงาน

หยุดงาน

เกิน 3 วัน

ไมเกิน 3 วัน

99

รวม

รอยละ

80

182

7.36

86

141

227
0

9.18
0.00

176

214

390

15.76

3. อาคารหรือสิ่งกอสรางพังทับ
4. วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/หลนทับ
5. วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน
6. วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง

1

74
44

175
57

250
101

10.11
4.08

7. วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง

3

193

435

631

25.51

8. วัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมีกระเด็นเขาตา

12

259

271

10.95

9. ประสบอันตรายจากการยกหรือเคลื่อน
ยายของหนัก

6

9

15

0.61

9

85

6
52

6
146

0.24
5.90

2

1
8

2
15

3
25

0.12
1.01

14. ผลจากความรอนสูง/สัมผัสของรอน

22

64

15. ผลจากความเย็นจัด/สัมผัสของเย็น
16. สัมผัสสิ่งมีพิษ สารเคมี

3

25

86
0
28

3.48
0.00
1.13

3

17

0
20

0.00
0.81

1

4

5

0.20

27

27

1.09

53

54

2.18

22. ธรณีพิบัติ

0

0.00

23. การกอวินาศกรรม

0

0.00

10. ประสบอันตรายจากทาทางการทํางาน
11. อุบัติเหตุจากยานพาหนะ
12. วัตถุหรือสิ่งของระเบิด
13. ไฟฟาช็อต

17. อันตรายจากรังสี
18. อันตรายจากแสง
19. ถูกทํารายรางกาย
20. ถูกสัตวทําราย
21. โรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของ
งานหรือเนื่องจากการทํางาน

1

24. อื่นๆ

รวมทั้งหมด

14

0

4

ที่มา: สํานักงานกองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน, 2563
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1

6

7

0.28

815

1,641

2,474

100.00

บทที่ 3

3.4.5 การศึกษา
ภายในพื้นที่เขตบางกะป มีสถานศึกษาทั้งภาครัฐบาล และเอกชนจํานวนมาก เมื่อเทียบกับจํานวนนักเรียนแลว
ถือวาเพียงพอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) สถานศึกษาในเขตบางกะป
สถานศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีจํานวน 4 แหง ดังนี้
1. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปดสอนระดับปริญญาโทถึงปริญญาเอก ตั้งอยูที่ 118 ถนนเสรี
ไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
2. มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปดสอนระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ตั้งอยูที่ 2086 ถนนรามคําแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
3. มหาวิท ยาลัย อัส สัม ชัญ เปดสอนระดับ ปริญ ญาตรีถ ึง ปริญ ญาเอก (เอกชน) ตั้ง อยูที่ 6821
ซอยรามคําแหง 24 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
4. วิทยาลัยรัตนบัณฑิต เปดสอนระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ตัง้ อยูที่ 210/1 ซอยลาดพราว
107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
สถานศึกษาระดับอาชีวะศึกษา จํานวน 8 แหง ดังนี้
1. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เปดสอนระดับ ปวช.ปวส. (รัฐบาล) ตั้งอยูที่ 101 ซอยลาดพราว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
2. โรงเรีย นเทคโนโลยีช างอุตสาหกรรมกรุงเทพ เปดสอนระดับ ปวช. ปวส. (เอกชน) ตั้งอยูที่ 38
ซอยรามคําแหง 28 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
3. โรงเรียนเทคโนโลยีบ ริห ารธุร กิจ (เซนเทเรซา ) (เอกชน) ตั้งอยูที่ 2569 ถนนรามคํา แหง แขวง
หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร
4. โรงเรียนการจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยวนานาชาติ ตั้งอยูที่ ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
5. โรงเรียนศูน ยพัฒ นาความรูและวิช าชีพ ตั้ง อยูที่ 138 ถนนสุขาภิบ าล 3 หมูบานสวนสน แขวง
หัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
6. โรงเรียนเทคโนโลยีบางกะป เปดสอนระดับ ปวช. ปวส. (เอกชน) ตั้งอยูที่ 190/1 ซอยสุภาพงษ 2
ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
7. โรงเรียนฝกวิช าชีพแรงงานไทย ตั้งอยูที่ซอยโรงเรียนคลองลําเจียก แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร
8. ศูน ยวิช าชีพ เกริก ไทยพัฒ นา ตั้ง อยูที่ 6 ซอยรามคํา แหง 24 แขวงหัว หมาก เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร มีจํานวน 11 แหง ดังนี้
1. โรงเรียนบานบางกะป ตั้งอยูที่ถนนนวมินทร แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
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2. โรงเรียนมัธยมบานบางกะป ตั้งอยูที่ถนนนวมินทร แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
3. โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ (อนุบาล – ประถม) ตั้งอยูที่ 45/287 ถนนลาดพราว 134 แขวงคลองจัน่
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
4. โรงเรียนสุเหราคลองจัน่ (อนุบาล – ประถม) ตัง้ อยูที่ 191 แขวงคลองจัน่ เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
5. โรงเรีย นวัด เทพลีล า (อนุบ าล – ประถม) ตั้ง อยูที่ 76 ซอยรามคํา แหง 41 แขวงหัว หมาก
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
6. โรงเรีย นวัด ศรีบ ุญ เรือ ง (อนุบ าล – ประถม) ตั้ง อยูที่ 596 ถนนรามคํา แหง แขวงหัว หมาก
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
7. โรงเรียนลําสาลี (อนุบาล – ประถม) ตัง้ อยูที่ 183 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร
8. โรงเรียนคลองกะจะ (อนุบาล – ประถม) ตั้งอยูที่ 163 ซอยรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร
9. โรงเรียนสุเหราวังใหญ (อนุบาล – ประถม) ตั้งอยูที่ (ไมมีเลขที่) สนามกอลฟกรุงเทพกรีฑา แขวง
หัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
10.โรงเรียนสุเหราหัวหมากนอย (อนุบาล – ประถม) ตั้งอยูที่ 171 ซอยสวนสน ถนนรามคําแหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
11.โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (อนุบาล – ประถม) ตั้งอยูที่ 15 ถนนลาดพราว ซอย 101 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 6 แหง ดังนี้
1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ฝายมัธยมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย) ตั้งอยูที่ 2086 ถนน
รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
2. โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง (กรมสามัญ) ตั้งอยูที่ 1145 ซอยลาดพราว 101 แขวงคลองจั่น เขต
บางกะป กรุงเทพมหานคร
3. โรงเรีย นเทพลีล า (กรมสามัญ ) ตั้ง อยูที่ 30 ถนนรามคํา แหง แขวงหัว หมาก เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร
4. โรงเรียนบางกะป (กรมสามัญ) ตั้งอยูที่ 69 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
5. โรงเรียนเพ็ญสมิทธิ์ (เอกชน) ตั้งอยูที่ 202/114 ซอยรามคําแหง 68 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
6. โรงเรีย นนานาชาติเ อ็ด เวนตีร ามคํา แหง (เอกชน) ตั้ง อยูที่ 643/6 ซอยรามคํา แหง 119 แขวง
หัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 7 แหง ดังนี้
1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ฝายประถมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย) ตั้งอยูที่ 2086 ถนน
รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
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2. โรงเรียนพรอมมิตรวิทยา (เอกชน) ตัง้ อยูที่ 52 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
3. โรงเรีย นหัว หมากวิท ยานุส รณ (เอกชน) ตั้ง อยูที่ 27 หมู 4 ถนนรามคํา แหง แขวงหัว หมาก
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
4. โรงเรีย นถนอมบุต ร (เอกชน) ตั้ง อยูที่ 1/1 ถนนรามคํา แหง แขวงหัว หมาก เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร
5. โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห (เอกชน) ตั้งอยูที่ 48 หมู 5 หมูบานโชคชัย ถนนนวมินทร แขวง
คลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
6. โรงเรีย นณัฐ วุฒ ิว ิท ยา (เอกชน) ตั้ง อยูที่ 1 หมูบานสิน ธร ถนนแฮปปแลนด แขวงคลองจั่น
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
7. โรงเรีย นนราธิป (เอกชน) ตั้ง อยูที่ 542/835 ถนนลาดพราว – แฮปปแลนด แขวงคลองจั่น
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอนุบาล (เอกชน) โรงเรียนอนุบาล (เอกชน) จํานวน 15 แหง ดังนี้
1. โรงเรียนอนุบาลกาญจนาพร ตั้งอยูที่ 16/78 ถนนรามคําแหง 52/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร
2. โรงเรียนอนุบาลเคหะคลองจั่น ตั้งอยูที่ 905 แฟลต 6 การเคหะแหงชาติคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร
3. โรงเรียนอนุบาลใจทิพย ตัง้ อยูที่ 10 ซอยรามคําแหง 11 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
4. โรงเรียนอนุบาลชุติมา ตั้งอยูที่ 328 ถนนศรีนครินทร แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
5. โรงเรีย นอนุบ าลภัท รบุต ร ตั้ง อยูที่ 69/22 ซอยลาดพราว 109 แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร
6. โรงเรีย นอนุบ าลวรรณทิพย ตั้ง อยูที่ 905 แฟลต 8 การเคหะแหงชาติค ลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร
7. โรงเรีย นอนุบ าลศรีน วล ตั้ง อยูที่ 819 ซอยลาดพราว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร
8. โรงเรียนอนุบาลเด็กสากล ตั้งอยูที่ 54/684 ซอยรามคําแหง 60/4 ถนนรามคําแหง เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร
9. โรงเรียนอนุบาลวิมลทิพย ตั้งอยูที่ถนนเสรี 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
10.โรงเรียนอนุบาลสุดนรี ตั้งอยูที่ถนนรามคําแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
11.โรงเรียนอนุบาลกรสุภา ตั้งอยูที่ 58 ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
12.โรงเรีย นอนุบ าลนราธิปพิทยา ตั้งอยูที่ 542 ถนนลาดพราว – แฮปปแลนด แขวงคลองจั่น เขต
บางกะป กรุงเทพมหานคร
13.โรงเรีย นอนุบ าลนานาชาติน ีว า ตั้ง อยูที่ซ อยลาดพราว 101/1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร
14.โรงเรียนอนุบาลอินเตอรคิต ตั้งอยูที่ 54/684 ซอยรามคําแหง 60/4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจ้นิ ลาดพราว 111

3-195

บทที่ 3
กรุงเทพมหานคร
15. โรงเรียนอนุบาลทับแกว ตั้งอยูที่ซอยกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

2) สถานศึกษาที่อยูในรัศมี 1 กิโลเมตรโดยรอบพื้นที่โครงการ
จากการสํารวจพื้นที่ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการ พบสถานศึกษาจํานวน 7 แหง ดังนี้
1. โรงเรียนอนุบาลภัทรบุตร ตั้งอยูเลขที่ 69/22 ถนนลาดพราว 109 แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เปดสอนระดับอนุบาล
มีจํานวนนักเรียนประมาณ 40 คน ครูและบุคลากร ประมาณ 5 คน อยูหางจากพื้นที่โครงการ
ประมาณ 190 เมตร ทางดานทิศเหนือของโครงการ
2. โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ ตั้งอยูเลขที่ 136 ถนนลาดพราว 134 แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เปดสอนระดับอนุบาล ประถมศึกษา มี
จํานวนนักเรียนประมาณ 370 คน ครูและบุคลากร ประมาณ 32 คน อยูหางจากพื้นที่โครงการ
ประมาณ 640 เมตร ทางดานทิศใตของโครงการ
3. โรงเรีย นสุเ หราคลองจั่น ตั้ง อยูเลขที่ 191 ถนนลาดพราว 130 แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เปดสอนระดับอนุบาล ประถมศึกษา ม ี
จํา นวนนัก เรียนรวมประมาณ 380 คน ครูแ ละบุคลากร ประมาณ 27 คน อยูหางจากพื้น ที่
โครงการประมาณ 680 เมตร ทางดานทิศใตของโครงการ
4. โรงเรีย นริด วานุนอิส ลาม ตั้งอยูเลขที่ 355 ถนนลาดพราว 130 แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เปดสอนเปนโรงเรียน
สอนศาสนาอิสลาม เปดสอนตั้งแตระดับเด็กเล็กระดับอิสลามศึกษาตอนตน จนถึงระดับอิสลาม
ศึกษาตอนปลาย อยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 740 เมตร ทางดานทิศใตของโครงการ
5. โรงเรีย นบานบางกะป ตั้ง อยูเลขที่ 93 ถนนนวมิน ทร แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร สังกัดสํา นักการศึกษากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เปดสอนระดับ
อนุบาล ประถมศึกษา มีจํานวนนักเรียนประมาณ 3,200 คน ครูและบุคลากร ประมาณ 164 คน
อยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 840 เมตร ทางดานทิศตะวันออกของโครงการ
6. โรงเรีย นมัธ ยมบานบางกะป ตั้ง อยูเลขที่ 93 ถนนนวมิน ทร แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เปดสอนระดับมัธยมศึกษา มีจํานวน
นักเรียนรวมประมาณ 1,800 คน ครูและบุคลากร ประมาณ 80 คน อยูหางจากพื้นที่โครงการ
ประมาณ 900 เมตร ทางดานทิศตะวันออกของโครงการ
7. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ตั้งอยูเลขที่ 306 ซอยลาดพราว 107 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เปดสอน
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญ ญาเอก มีจํานวนนักศึกษาประมาณ 7,000 คน ครูและ
บุคลากร ประมาณ 300 คน อยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 780 เมตร ทางดานทิศเหนือ
ของโครงการ
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3.4.6 ศาสนา
1) ศาสนสถานในเขตบางกะป
ประชากรสวนใหญของเขตบางกะป นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา ไดแก ศาสนาคริสต โดยมีศาสนสถาน
เพื่อรองรับกิจกรรมทางศาสนาทั้งหมด 18 แหง ประกอบดวย วัด จํานวน 5 แหง มัสยิด จํานวน 8 แหง และคริสตจักร
จํานวน 5 แหง ไดแก
วัดทางศาสนาพุทธ จํานวน 5 แหง ไดแก วัดศรีบุญเรือง วัดจันทวงศาราม วัดบึงทองหลาง วัด
พระไกรสีห (นอย) และวัดเทพลีลา
มัสยิดทางศาสนาอิส ลาม จํา นวน 8 แหง ไดแก มัส ยิดยามีอุลอิส ลาม มัสยิดซีรออุลอีบ าดะห
มัสยิดฟตอุลบารี มัสยิดนูรลอิ
ู บาดะห มัสยิดดารุลอิบาดะห มัสยิดนูรนอิ
ู สลาม มัสยิดริดวานุนอิสลาม
และมัสยิดมีอุลมุตตะกีน
คริสตจักร/วัดคริสต จํานวน 5 แหง ไดแก คริสตจักรใจสมานรามคําแหง คริสตจักรสยามกรุงเทพฯ
คริสตจักรหัวหมาก คริสตจักรสันติสุข และวัดพระมารดานิจจานุเคราะห

2) ศาสนสถานที่อยูในรัศมี 1 กิโลเมตรโดยรอบพื้นที่โครงการ
จากการสํา รวจโดยรอบพื้นที่โครงการในระยะ 1,000 เมตร พบวามีศาสนสถานอยูในบริเวณใกลเคียง
พื้นที่โครงการ 4 แหง คือ วัดจันทวงศาราม มัสยิดริดวานุนอิสลาม คริสตจักรมหาพรกรุงเทพ คริสตจักรวิสุทธนครกรุงเทพ
วัดจันทวงศาราม
วัดจันทวงศาราม ตั้งอยูเลขที่ 45 ซอยลาดพราว 132 แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
อยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 600 เมตร ทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตของโครงการ สังกัดคณะสงฆมหานิกาย
ตั้งอยูเลขที่ 45 ซอยลาดพราว 132 แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุง เทพมหานคร อยูหางจากพื้น ที่
โครงการประมาณ 600 เมตร ทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตของโครงการ สังกัดคณะสงฆมหานิกาย มีเนื้อที่ดิน 4 ไร
40 ตารางวา พื้นที่วัดเปนที่ราบลุมติดคลองแสนแสบ ภายในวัดประกอบไปดวยเสนาสนะสิ่งปลูกสราง ดังนี้ 1) อุโบสถ
ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 16 เมตร 2) ศาลาการเปรียญ กวาง 24 เมตร ยาว 30 เมตร 3) หอสวดมนต กวาง 8 เมตร
และ 4) กุฏิสงฆ จํานวน 10 หลัง
วัดจันทวงศาราม เดิมมีชื่อวา “วัดกลาง” เปนวัดเกา สรางขึ้นประมาณ พ.ศ. 2375 และไดรับการบูรณะ
พัฒนาเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน และไดรับวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2508
มัสยิดริดวานุนอิสลาม
มัสยิดริดวานุนอิสลาม (สุเหราคลองจัน่ ) ตั้งอยูเลขที่ 171 ซอยลาดพราว 132 แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร อยูหางจากพืน้ ทีโ่ ครงการประมาณ 770 เมตร ทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตของโครงการ จดทะเบียนเมื่อ
16 กันยายน พ.ศ. 2492 มีขอมูลจํานวนสัปปุรษุ ประจํามัสยิด ประมาณจํานวน 290 ครอบครัว หรือประมาณ 1,960 คน
คริสตจักรมหาพรกรุงเทพ
คริส ตจัก รมหาพรกรุง เทพ ตั้ง อยูเลขที่ 202/1 ซอยลาดพราว 130 แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร อยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 690 เมตร ทางดานทิศตะวันตก อยูในสังกัดของ สภาคริสตจักร
พระกิตติคุณ แหงประเทศไทย ซึ่งอยูภายใต องคการสหกิจคริส เตียนแหงประเทศไทย ในกรมศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม
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คริสตจักรวิสุทธนครกรุงเทพ
คริส ตจัก รวิส ุท ธนครกรุง เทพ ตั้ง อยูเลขที่ 333 ซอยลาดพราว 115 แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร อยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 240 เมตร ทางดานทิศตะวันออกของโครงการ กอตั้งขึ้น ในป
2012 โดยการรวมแรงรวมใจจากทีมผูรับใชและสมาชิกที่รักและอยากใหขาวประเสริฐ งานของพระองคขยายไปทั่ว
ประเทศไทย โดยมี ศาสนาจารยวีรพงษ ขอบใจ เปนศิษยาภิบาล

3.4.7 ความปลอดภัยสาธารณะ
เขตบางกะป และบริเวณพื้นที่ใกลเคียงโดยรอบ มีสถานีตํารวจนครบาล เพื่อทําหนาที่ดูแลความปลอดภัย
และความสงบเรียบรอยภายในชุมชน จํานวน 2 แหง ไดแก
สถานีตํารวจนครบาลลาดพราว
สถานีตํารวจนครบาลหัวหมาก
โดยพื้น ที่โ ครงการอยูในพื้น ที่ค วามรับ ผิด ชอบของสถานีต ํา รวจนครบาลหัว หมาก ตั้ง อยูที่ 2090 ถนน
รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กทม. ซึ่งสถานีฯ ตั้งอยูหางจากโครงการ ประมาณ 1.8 กิโลเมตร แบงแยก
เปนเขตตรวจที่สายตรวจตองรับผิดชอบเปน 6 เขตตรวจ รวมพื้นที่รับผิดชอบ 18 ตารางกิโลเมตร
ดานทิศเหนือ

กําหนดใชแนวคลองแสนแสบเปนเขตแบงพื้นที่รับผิดชอบระหวางสน.หัวหมากกับ
สน.ลาดพราว,สน.วังทองหลาง,สน.บึงกุมและสน.บางชัน

ดานทิศใต

กําหนดใชแนวคลองแสนแสบตามทางรถไฟจดถนนศรีนครินทรติดตอกับสน.คลองตัน

ดานทิศตะวันออก กําหนดใชแนวคลองบานมาไปจดพื้นที่สน.ประเวศบริเวณสนามกอรฟกรุงเทพกรีฑา
และสน.บางชัน
ดานทิศตะวันตก กําหนดใชทางรถไฟพื้นที่สน.คลองตันไปตามแนวคลองแสนแสบติดตอสน.มักกะสัน
และสน.วังทองหลาง
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3.4.8 การปองกันอัคคีภัย
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 จัดเปนอาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษ ตั้งอยูบริเวณ
ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุง เทพมหานคร เปนโครงการอาคารชุด พัก อาศัย ที่ค ํา นึง ถึง
ความสะดวกสบายและความปลอดภัยแกผูพักอาศัย จึงออกแบบและจัดเตรียมระบบปองกันอัคคีภัยภายในโครงการ
อยางเพียงพอตามกฎหมายกําหนด

การเตรียมความพรอมของสถานีดับเพลิงหัวหมาก
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจ ิ้น ลาดพราว 111 ตั้ง อยูในพื้น ที่ใ หบริก ารของสถานีด ับ เพลิง หัว หมาก
สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร โดยมีพื้นที่รับผิดชอบในดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
คลอบคลุมพื้นที่ทั้ง 3 เขต ประกอบดวย เขตบางกะป เขตวังทองหลาง และเขตสะพานสูง
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมโครงการสามารถขอความชวยเหลือไปยังสถานีดับเพลิงโดยผานสํานักปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะทํา หนาที่บัญชาการดับเพลิงและประสานงานไปยังสถานีดับเพลิงตางๆ ที่อยู
ใกลเคียง เมื่อพิจารณาจากที่ตั้งของโครงการพบวา ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม สถานีดับเพลิงที่อยูใกลพื้นที่โครงการ
มากที่สุด คือ สถานีดับเพลิงหัวหมาก (ภาพที่ 3.4 11) ตั้งอยูที่ 2090 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งอยูหางจากโครงการประมาณ 3.0 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 8 10 นาที
โดยเสนทางการเดินทางของรถดับเพลิงจะใชเสนทางของถนนรามคําแหง จากนั้นเลี้ยวซายเขาซอยลาดพราว 130
(มหาดไทย 2) และเลี้ยวขวาเขาสูถนนลาดพราว เพื่อมุงหนาไปยัง โครงการ จะพบพื้น ที่โ ครงการอยูทางซายมือ
ซึ่งสถานีดับเพลิงหัวหมากมีรายละเอียดของอุปกรณบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้
บุคคลากร/เจาหนาที่

ประมาณ 50 คน

รถยนตฉีดดับเพลิง 6 ลอ บรรทุกนํ้าขนาด 1,500 ลิตร

จํานวน

2 คัน

รถบรรทุกนํ้าดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร

จํานวน

3 คัน

รถบรรทุกนํ้าดับเพลิง ขนาด 10,000 ลิตร

จํานวน

2 คัน

รถยนตหอนํ้าดับเพลิงพรอมกระเชา ความสูง 13 เมตร

จํานวน

2 คัน

รถบรรทุกเครื่องกําเนิดไฟฟา

จํานวน

1 คัน

รถตรวจการ

จํานวน

2 คัน

รถกูภัย

จํานวน

2 คัน

นอกจากนั้น ยังมีสถานีดับเพลิงที่อยูใกลเคียงอื่นๆ อีก ไดแก สถานีดับเพลิงบางกะป และอาสาสมัครในพื้นที่
ใกลเคียง โดยในการเขาชวยระงับเหตุของหนวยงานที่เกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยตามหลักการ จะปฏิบัติงานกัน
แบบสนธิของแตละหนวยเขาดวยกัน มีระบบติดตอผานศูนยรับแจงเหตุที่สามารถแจงขาวสารไดทั่วถึง พรอมกันและ
ทันทวงที
และยังมีตําแหนงหัวจายนํ้าดับเพลิงของการประปานครหลวง ที่อยูบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ จํานวน
3 แหง สามารถสนับสนุนในการดับเพลิงใหกับโครงการได แสดงดังภาพที่ 3.4 12
จุดที่ 1 บริเวณริมถนนลาดพราว ฝงโครงการ หางจากพื้นที่โครงการประมาณ 6 เมตร
จุดที่ 3 บริเวณปากซอยลาดพราว 111 หางจากพื้นที่โครงการประมาณ 150 เมตร
จุดที่ 3 บริเวณริมถนนลาดพราว ฝงโครงการ หางจากพื้นที่โครงการประมาณ 240 เมตร
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3.4.9 ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
1) ลักษณะของอาคารขางเคียง
สภาพพื้นที่โดยรอบโครงการมีลักษณะของกลุมอาคาร ซึ่งสามารถแบงไดตามลักษณะของอาคาร และ
ประเภทของกิจกรรมการใชอาคารการใชประโยชนที่เกิดขึ้นบริเวณรอบโครงการได ดังนี้
(1) กลุมอาคารพาณิช ย บานพัก อาศัย ประเภทบานเดี่ย ว ทาวเฮาส พบวามีก ลุมบานพัก อาศัยที่
ปลูกสรางขึน้ เองของประชาชน ซึง่ อาจเปนกลุมผูพักอาศัยดัง้ เดิมกระจายแทรกตัวในซอยยอยของถนน
ลาดพราว
(2) กลุมอาคารชุดพักอาศัย/อาคารอยูอาศัยรวม/โรงแรม พบวามีทั้งอาคารขนาดใหญ ตั้งอยูตามแนว
ถนนลาดพราว เชน อาคารชุด ลุมพินี เซ็นเตอร ลาดพราว 111, อาคารชุด แอสปาย ลาดพราว
113, อาคารชุด บี.อาร.คอนโด, อาคารชุด ลิฟวิงเพลส คอนโดมิเนียม และมีอาคารขนาดใหญ
พิเ ศษ และอาคารสูง ซึ่งตั้งอยูตามแนวถนนลาดพราว เชน โรงแรม มอลล สวีท ส เอ็กซเพรส
ศูน ยการคาเดอะมอลล บางกะป, ศูน ยการคา เอ็น มารค พลาซา, ศูน ยการคาเทสโก โลตัส
บางกะป เปนตน

2) ลักษณะทางทัศนียภาพ
การวางตัวของอาคารโครงการ จะวางตัวตามขนาดของแปลงทีด่ นิ โครงการ จํานวน 1 อาคาร ความสูง 23 ชัน้
โดยทัศนียภาพบริเวณใกลเคียงในแตละดานของโครงการมีลกั ษณะดังตอไปนี้
ทิศเหนือ

ติดกับ

ลํา รางสาธารณะประโยชน กวางประมาณ 1.00 2.00 เมตร (ไมมีส ภาพ)
ถัดไปเปนวราภัส แมนชั่น 1 สูง 8 ชั้น เลขที่ 3075 และวราภัส แมนชั่น 2
สูง 8 ชัน้ เลขที่ 3075/1 และลุมพินี เซ็นเตอร ลาดพราว 111 อาคาร F สูง 8 ชัน้

ทิศใต

ติดกับ

ถนนลาดพราว กวางประมาณ 30.00 เมตร ถัดไปเปนรานคา สูง 2 4 ชั้น
เลขที่ 3772, 3474, 3467 ซอยลาดพราว 138 กวางประมาณ 6 เมตร และ
เ ล ข ท ี่ 3476/2 3, 3476/4, 3476/5, 3478 3474, 3480, 3482, 3484,
3486, 3488 ซอยลาดพราว 140 กวางประมาณ 6 เมตร และเลขที่ 3789,
3490 และ 3490/2 3

ทิศตะวันออก ติดกับ

บานพัก อาศัย สูง 4 ชั้น เลขที่ 25 27 ซอยลาดพราว 113 แยก 1 กวาง
ประมาณ 6 เมตร บานพักอาศัย สูง 2 ชั้น เลขที่ 23 อพารเมนท UMK สูง 8
ชั้น เลขที่ 3079/19 และอาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น เลขที่ 3079 และ 3079/1
ถัดไปเปนบานพักอาศัย สูง 2 ชั้น เลขที่ 29 และบานพักอาศัย สูง 2 ชั้น เลข
ที่ 21 และอาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น เลขที่ 3079/7 17 และอาคารพาณิชย
สูง 4 ชั้น เลขที่ 3079/2

ทิศตะวันตก

ลํา รางสาธารณะประโยชน กวางประมาณ 1.00 2.00 เมตร (ไมมีส ภาพ)
ถัดไปเปนอาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น และที่จอดรถยนต เลขที่ 3071

ติดกับ
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3) กลุมโบราณสถาน และพื้นที่พักผอนสําคัญ
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 ไดรับเอกสารราชการยืนยันการตรวจสอบโบราณสถานบริเวณ
ใกลเคียงที่ตงั้ โครงการ เลขที่ วท 0402/2185 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 (ภาคผนวกที่ 1) โดยกรมศิล ปากร
ไดตรวจสอบโบราณสถานในรัศมี 1 กิโลเมตร รองพื้นที่โครงการฯ แลว พบวา มีวัดและสิ่งกอสรางที่มีประวัติการ
กอสรางเกาแก จํานวน 2 แหง คือ วัดจันทวงศาราม และคลองแสนแสบ
วัดจันทวงศาราม
ตั้งอยูเลขที่ 45 ซอยลาดพราว 132 แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุง เทพมหานคร อยูหางจากพื้น ที่
โครงการประมาณ 600 เมตร ทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตของโครงการ สังกัดคณะสงฆมหานิกาย มีเนื้อที่ดิน 4 ไร
40 ตารางวา พื้นที่วัดเปนที่ราบลุมติดคลองแสนแสบ ภายในวัดประกอบไปดวยเสนาสนะสิ่งปลูกสราง ดังนี้ 1) อุโบสถ
ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 16 เมตร 2) ศาลาการเปรียญ กวาง 24 เมตร ยาว 30 เมตร 3) หอสวดมนต กวาง 8 เมตร
และ 4) กุฏิสงฆ จํานวน 10 หลัง
วัดจันทวงศาราม เดิมมีชื่อวา “วัดกลาง” เปนวัดเกา สรางขึ้นประมาณ พ.ศ. 2375 และไดรับการบูรณะ
พัฒนาเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน และไดรับวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2508

คลองแสนแสบ
คลองแสนแสบ ตั้งอยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 670 เมตร เปนคลองที่ขุดขึ้น ตามพระราชดํา ริ
ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3) เพื่อเชื่อมแมนํ้าเจาพระยากับแมนํ้าบางปะกงเขาดวยกัน
เมื่อป พ.ศ. 2380 ดวยพระราชประสงคเพื่ออํา นวยความสะดวกในการขนสงอาวุธยุทธภัณฑ กําลังรบ และเสบียง
อาหารไปยังญวน (เวียดนาม) ในราชการสงครามไทย ญวน ซึ่งใชเวลารบนานถึง 14 ป ในสงครามอานามสยามยุทธ
คลองแสนแสบเปนคลองสําคัญที่เชื่อมตอจากปลายคลองมหานาค ผานยานสําคัญของกรุงเทพฯ ไดแก ยาน
ประตูนํ้า ตามดวยเขตพระนคร , เขตปทุมวัน , เขตราชเทวี , เขตวัฒนา , เขตคลองเตย , เขตหวยขวาง , เขตบางกะป ,
เขตคันนายาว , เขตวังทองหลาง , เขตบึงกุม , เขตมีนบุรี , เขตคลองสามวา และ เขตหนองจอก ไปออกแมนํ้าบางปะกง
ที่เขตอําเภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความยาวประมาณ 73.8 กิโลเมตร
คลองแสนแสบเปนเสนทางโดยสารที่นิยมเปนอยางมากเพราะสะดวกและรวดเร็ว แตในปจจุบันนั้น มี
ปญหามลภาวะทางนํ้า เนื่องจากมีการทําลายสิ่งแวดลอมโดยการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในแมนํ้า ทําใหคลองแสนแสบ
นั้นมีสภาพที่สกปรกไมนามอง
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
การประเมิน ผลกระทบสิ่ง แวดลอมเปนกระบวนการคาดคะเนสภาพการเปลี่ย นแปลงของทรัพ ยากร
สิ่งแวดลอม เมื่อมีการดําเนินโครงการ ทั้งในชวงกอนกอสราง ชวงรื้อถอน ระหวางการกอสราง และเมื่อเปดดําเนินการ
โดยอาศัยขอมูล พื้น ฐานทางสิ่งแวดลอมปจจุบ ัน มาวิเ คราะหประกอบกับรายละเอียดและกิจ กรรมของโครงการ
การประเมินผลกระทบนี้จะพิจารณาถึงผลกระทบสิ่งแวดลอมทั้ง 4 ดาน คือ ผลกระทบตอทรัพยากรทางกายภาพ
ผลกระทบตอทรัพยากรทางชีวภาพ ผลกระทบตอคุณคาการใชประโยชนของมนุษย และผลกระทบตอคุณภาพชีวิต
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจะแยกพิจารณา 2 ชวง คือ ชวงกอสรางและรื้อถอน และชวงเปดดําเนินการ
ในการประเมินผลกระทบโดยเฉพาะในชวงกอสรางและรื้อถอน จะอางอิงพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบตามความเหมาะสม
ของผลกระทบที่เกิดขึ้นตอทรัพยากรประเภทนั้นๆ เชน ผลกระทบดานภูมิประเทศ คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่น
สะเทือน ทรัพยากรนํ้าและความปลอดภัยสาธารณะ ฯลฯ ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินผลกระทบ ดังนี้

1) ชวงกอนการกอสราง
ชวงกอนเริ่มดําเนินการกอสราง โครงการตองมีการวางแผนการกอสราง และจัดเตรียมพื้นที่กอสราง เชน
การจัดทํารั้วโดยรอบพื้นที่กอสราง การแจงประชาสัมพันธการกอสรางกับอาคารขางเคียง เปนตน โดยกําหนดเปน
มาตรการใหเจาของโครงการตองปฏิบัติในชวงกอนเริ่มการกอสราง ดังนี้
1. จัดใหมีปายประชาสัมพันธโครงการ 2 รูปแบบ
1.1 ติดตัง้ ปายประชาสัมพันธบริเวณดานหนาโครงการ เพือ่ ใหทราบวาเปนการกอสรางโครงการอาคาร
ชุด ดิ ออริจนิ้ ลาดพราว 111 สูง 23 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร โดยระบุชอ่ื เจาของโครงการ สถาปนิก
วิศวกรควบคุมการกอสราง ระยะเวลากอสราง เลขทีใ่ บอนุญาตกอสราง และเบอรโทรติดตอผูรับผิด
ชอบทีส่ ามารถติดตอได 24 ชัว่ โมง
1.2 จัดใหมีปายประชาสัมพันธมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม และผังรับเรือ่ งรองเรียน ขนาดของปายไมนอยกวา 2.4 X 4.8 เมตร
ตลอดจนจัดเตรียมรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอม และมาตรการปองกันและแกไขผล
กระทบสิง่ แวดลอมฉบับทีไ่ ดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอม ดานอาคาร การจัดสรรทีด่ นิ และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร
ประจําไวยังสถานทีก่ อสราง เพือ่ ประชาสัมพันธตอชุมชนขางเคียง หรือผูทีต่ องการทราบราย
ละเอียดโครงการ
2. จัดทํารั้วชั่วคราวแบบ Metal Sheet สูงประมาณ 6.0 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ เพื่อ
ชวยบดบังทัศนียภาพที่ไมเหมาะสม และปองกัน เศษวัสดุตกหลนใสอาคารขางเคียง รวมถึงปองกัน
บุคคลภายนอกรุกลํ้าเขามาภายในพื้นที่กอสราง
3. จัดใหมีการวางแผนและกํา หนดขั้นตอนการทํา งานอยางชัดเจน ประกอบดวย ขั้นตอนการกอสราง
ระยะเวลา และความถี่ของแตละขั้นตอนการกอสราง ประชาสัมพันธและแจงแผนการกอสรางโครงการ
ใหกับผูพักอาศัยใกลเคียงโดยรอบทราบ
4. ประชาสัมพันธการกอสรางโครงการกับบานเรือนที่อยูใกลเคียงโครงการ โดยกําหนดใหมีเจาหนาที่
ตัวแทนจากโครงการเขาพบปะพูดคุยกับผูพักอาศัยหรือเจาของอาคารขางเคียงโครงการเปนประจํา
ตลอดชวงกอสราง โดยมีคุณเอกลักษณ สิทธิ เปนผูจัดการโครงการ เบอรโทรศัพท 065 984 1911
สามารถติด ตอไดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง หากมีการเปลี่ย นแปลงผูรับ ผิดชอบตองแจงชื่อและเบอร
โทรศัพทใหมใหผูพักอาศัยโดยรอบทราบ เพื่อใหสามารถติดตอไดสะดวกและรับฟงความคิดเห็นความ
เดือดรอนรําคาญที่มีผลกระทบมาจากการกอสรางโครงการ เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขโดยเรงดวน
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5. จัดใหมีชองทางรับเรือ่ งราวรองทุกขกับชุมชนใกลเคียงอยางนอย 3 ชองทาง ประกอบดวย เบอรโทรศัพท, Social
Network (Website บริษทั ฯ, Line Group) เจาหนาที่มวลชนสัมพันธของโครงการ และกลองรับฟงความคิดเห็น
โดยการติดตัง้ กลองรับฟงความคิดเห็นบริเวณดานหนาโครงการ ในตําแหนงทีส่ ามารถมองเห็นไดชัดเจน
6. จัดใหมีการประกันอุบัตเิ หตุจากการกอสราง เทากับระยะเวลาการกอสรางโครงการและวงเงินคุมครองตองเพียงพอ
ตามมูลคาทรัพยสินทีเ่ กิดความเสียหายดวย โดยครอบคลุมถึงบุคลากรในบริเวณพื้นทีก่ อสรางทั้งหมด รวมถึง
ประชาชนผูสัญจรและบานเรือนอาคารใกลเคียงโครงการทัง้ หมดทัง้ ชีวติ และทรัพยสิน
7. จัดใหมีเงินทุนสํารองประจําโครงการ เปนจํานวนเงิน 10,000,000 บาท (สิบลานบาทถวน) เพื่อใชสําหรับซอมแซม
หรือเยียวยาใหกับผูทีไ่ ดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการทัง้ หมด ภายใน 7 วัน และ/หรือตามที่ไดตกลงเวลา
ตามความเหมาะสมของทั้ง 2 ฝาย โดยมิตองรอประกันภัย ซึง่ ความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นจากการกอสรางโครงการ ตอ
ผูเสียหายทัง้ หมดทัง้ ตอชีวติ และทรัพยสิน รวมทัง้ ทรัพยสินภายในอาคาร เจาของโครงการจะตองรับผิดชอบทุกกรณี
8. จัดตัง้ คณะกรรมการประสานงานเพือ่ แกไขปญหาจากการพัฒนาโครงการ ทีค่ รอบคลุมตัง้ แตชวงกอสราง รือ้ ถอน
สํานักงานขาย และชวงเปดดําเนินการ ใหแลวเสร็จกอนเริม่ ดําเนินงาน ประกอบดวย เจาของโครงการ ผูไดรับผลก
ระทบจากการรือ้ ถอนและการกอสรางโครงการ บุคคลหรือหนวยงานทีเ่ ปนกลางและทั้งสองฝายยอมรับ เพือ่ ใหเกิด
กระบวนการปรึกษาหารือ การคิดและการตัดสินใจรวมกัน ในการกําหนดแนวทางปองกันแกไขและลดผลกระทบที่
เกิดจากการพัฒนาโครงการ และการชดเชยอยางเปนธรรม
9. ผูรับเหมาและผูควบคุมงานกอสรางจะตองเขาไปสํารวจสภาพเดิมของอาคารบานเรือนในระยะประชิด โดยให
เจาของบานรวมในการสํารวจถายภาพประกอบและทําบันทึกรวมกันตัง้ แตกอนกอสราง เพือ่ เปนหลักฐานปองกัน
การขัดแยง พรอมถายรูปเปนหลักฐานและจัดทําสําเนารูปเปน 2 ชุด เก็บไวกับโครงการ 1 ชุด และเจาของอาคาร 1
ชุด กรณีอาคารบานเรือนในระยะประชิดและใกลเคียงเกิดความเสียหาย และเมื่อพบวาการกอสรางสรางความเสีย
หายใหกับอาคารขางเคียงตองซอมแซมแกไขทันที โดยไมตองรอประกันภัย ซึง่ ตองสามารถติดตอไปยังวิศวกร
โครงการทีพ่ น้ื ทีก่ อสรางไดทุกวัน
10. จัดวางผังบริเวณพื้นที่กอสรางโครงการ โดยคํานึงถึงผูพักอาศัยโดยรอบโครงการมากที่สุด ดังนี้
จัดวางตําแหนงระบบสาธารณูปโภคและระบบสุขาภิบาลของคนงานกอสรางใหอยูหางจากบานพัก
อาศัยมากที่สุด
จัดใหมีที่จอดรถยนตสําหรับเจาหนาที่อยูภายในพื้นที่กอสรางโครงการ โดยไมกีดขวางการจราจรบน
ถนนลาดพราว และถนนสาธารณะอื่นที่เกี่ยวของ
จัดวางตําแหนงปนจั่น และแขนของทาวเวอรเครน โดยวงแขนของทาวเวอรเครนตองอยูภายในพื้นที่
กอสรางเทานั้น
จัดวางตําแหนงเครือ่ งจักรกลใหหางจากอาคารใกลเคียงใหมากทีส่ ดุ เพื่อลดผลกระทบดานเสียงดังจาก
เครือ่ งจักร
ติดตัง้ กลองวงจรปด (CCTV) ติดตัง้ ในบริเวณดานหนา ดานขาง และโดยรอบโครงการเก็บบันทึกภาพไดไม
นอยกวา 30 วัน
ติดตั้งไฟสองสวางภายในพืน้ ทีก่ อสราง โดยแสงไฟดังกลาวจะตองไมสาดสองไปยังบานพักอาศัย หรืออาคาร
ขางเคียง

2) การดําเนินการตามพระราชบัญญัติอาคารชุด
การบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดของโครงการ ดําเนินการโดยผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด/หรือคณะ
กรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งมาจากการเลือกตั้งอันเปนไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 และพระราช
บัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 โดยนิติบุคคลอาคารชุด ทําหนาที่ดูแลบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและ
พื้นที่สีเขียวของอาคารชุดใหสามารถใชงานไดตามปกติ และอยูในสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา รวมถึงขอรองเรียน
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ผูอยูอาศัยรวมกัน เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย โดยไมขัดตอผลประโยชนและไมละเมิดสิทธิ์ของผูอยูอาศัย
ทานอื่น โดยจัดใหมีมาตรการ ดังนี้
กรณีที่ทํา การโฆษณาขายหองชุดในอาคารชุด ตองเก็บ สํา เนาขอความหรือ ภาพที่โฆษณา หรือ
หนังสือชักชวนที่นําออกโฆษณาแกบุคคลทั่วไปไมวาจะทําในรูปแบบใดไวในสถานที่ทําการจนกวาจะ
มีการขายหองชุดหมด และตองสงสําเนาเอกสารดังกลาวใหนิติบุคคลอาคารชุดจัดเก็บไวอยางนอยห
นึ่งชุด และสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายหองชุดตองทําตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายหองชุด (แบบ อช. 22) เพือ่ ใหเปนไปตามมาตรา 6/1
และ 6/2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อใหการจดทะเบียนอาคารชุดเปน
ไปตามคําโฆษณาของโครงการและปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายโดยเครงครัด

3) การโอนสิทธิใหกับนิติบุคคลอาคารชุด
เมื่อโครงการอาคารชุด ดิ ออริจ้นิ ลาดพราว 111 กอสรางแลวเสร็จและเปดดําเนินการ กอนที่จะมีการโอน
สิทธิใหกับนิติบุคคลอาคารชุด เจาของโครงการตองสงมอบรายงานฉบับสมบูรณพรอมทั้งมาตรการปองกัน และแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมใหกับนิติบุคคลอาคารชุด โดยจัดใหมี
มาตราการ ดังนี้
จัดใหมีการสงมอบรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอมฉบับสมบูรณ มาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิง่ แวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม ฉบับทีไ่ ดรับแจงความเห็น
ชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหแกนิตบิ คุ คลอาคารชุด เมือ่
เจาของโครงการดํา เนิน โครงการเสร็จ สิน้ แลว และกอนทีจ่ ะมีก ารโอนสิท ธิใ หกับ นิตบิ คุ คล
(ในกรณีทม่ี กี ารโอนสิทธิ) เจาของโครงการมีหนาทีต่ องแจงใหนิตบิ คุ คลผูรับโอนทราบถึงสิทธิ หนาที่ และ
คาใชจายในการปฏิบตั ิตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจ
สอบผลกระทบสิง่ แวดลอมทีร่ ะบุไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด หาก
เจาของโครงการไมมีหลักฐานการแจงสิทธิและหนาที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิ และหนาทีด่ งั
กลาวของนิตบิ คุ คล ใหถือวาเจาของโครงการยังตองรับผิดชอบตาม สิทธิ และหนาที่ทก่ี ําหนดไวใน
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
ที่ระบุไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอมอยางเครงครัด เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
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4.1 ทรัพยากรดานกายภาพ
4.1.1 สภาพภูมิประเทศ และภูมิสัณฐาน
ชวงกอสราง
1) การเปลี่ยนแปลงระดับพื้นดินเดิม
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจ้นิ ลาดพราว 111 สูง 23 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร การกอสรางอาคารโครงการจะ
ทําใหสภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แตสภาพโดยรวมจะเปนพื้นที่ราบดังเดิม โดยมีคาระดับความสูงอาคาร
โครงการ เมื่อกอสรางแลวเสร็จจะมีความสูง 83.15 เมตร (ระดับสูงสุด)
การกอสรางโครงการจะตองมีก ารเปดหนาดิน เพื่อกอสรางฐานราก ระบบสาธารณูป โภค และระบบ
สุขาภิบาลใตดิน ซึ่งการปรับเปลี่ยนภูมิประเทศของโครงการจะขึ้นอยูกับกิจกรรมการดําเนินการ ในแตละชวงที่แตก
ตางกันไป อาจสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นดินเดิม ดังนี้
การเคลื่อนตัวของดิน อาจสงผลกระทบตอการชํารุดเสียหายของบานพักอาศัยที่อยูโดยรอบโครงการ
ได โดยเฉพาะการขุดเปดหนาดินโดยไมมีการคํ้ายัน โดยจะไดจัดมาตรการลดผลกระทบนําเสนอใน
หัวขอดินและการชะลางพังทลายตอไป
การระบายนํ้า ซึ่งนํ้าที่ไหลนองอาจพัดพาตะกอนดิน ออกนอกโครงการถาไมมีมาตรการปองกันที่ดี
พออาจสงผลกระทบตอการอุดตัน นํ้าทวมขัง และความสกปรกของพื้นที่โดยรอบได โดยไดจัด
มาตรการลดผลกระทบนําเสนอในหัวขอการระบายนํ้าตอไป
ความปลอดภัยในการทํางานของคนงานในการทําโครงสรางใตดิน ถาไมมีมาตรการที่ดีพอ อาจสง
ผลกระทบตอการเกิดการบาดเจ็บและชีวิตได โดยไดจัดมาตรการลดผลกระทบนําเสนอในหัวขอ
อาชีวอนามัยตอไป
2) การเปลี่ยนแปลงระดับความสูงของอาคารปกคลุมดิน
สภาพภูมิประเทศบริเวณโครงการจะยังคงสภาพเปนที่ราบ ซึ่งพื้นที่โครงการมีระดับดินเดิมอยูในระดับใกล
เคียงกับถนนลาดพราว จะพัฒนามาเปนอาคารชุด สูง 23 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร พื้นที่จัดสวน และถนน ซึ่งเปนขั้นตอน
หรือกิจกรรมที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศมากที่สุด อาจจะสงผลกระทบตออาคารขางเคียงอยางตอเนื่องใน
ดานอื่นๆ ดังนี้
การบดบังแสงแดดตออาคารที่อยูในแนวทิศตะวันออก และทิศตะวันตกของโครงการ
การบดบังและเปลี่ยนแปลงทิศทางลม ซึ่งจะสงผลตออาคารที่อยูในแนวการพัดผานของลมประจําป
โดยจะเกิดกับอาคารที่อยูในแนวเหนือ ใต ของโครงการเปนหลัก
การบดบังทัศนียภาพตออาคารขางเคียง ตลอดจนการทําใหเกิดความรูสึกขาดความเปนสวนของ
อาคารที่อยูขางเคียง
การบดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน
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ทั้งนี้ไดกําหนดมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม ในดานสภาพภูมิประเทศ ในชวงกอสราง ดังนี้
เจาของโครงการทําหนังสือแจงมาตรการตออาคารบานพักอาศัยใกลเคียง ในรัศมี 100 เมตร รอบ
โครงการ ที่คาดวาจะไดรับ ผลกระทบจากตัวอาคารโครงการ สามารถแจงหรือหารือกับเจาของ
โครงการในการแกไขผลกระทบดังกลาวได ทั้งนี้ใหแจงเจาของโครงการไดตั้งแตเริ่มการกอสราง
อาคารจนแลวเสร็จจนถึงภายหลังจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแลวเปนเวลา 1 ป กรณีที่ทั้ง 2
ฝายตกลงกันไมได ใหเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย ตามพระราชบัญญัติไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. 2562

ชวงเปดดําเนินการ
สภาพภูมิประเทศบริเวณโครงการจะยังคงสภาพเปนที่ราบ แตสิ่งปกคลุมเปลี่ยนเปนอาคารชุด สูง 23 ชัน้
จํานวน 1 อาคาร พื้นที่จัดสวน ที่จอดรถยนต และถนนภายในโครงการ โครงการออกแบบอาคารสวยงามและทันสมัย
ใหสอดคลองและกลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศโดยรอบ และไมทําใหทัศนียภาพบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการเปลี่ยน
ไปแตอยางใด แตสงผลกระทบตอการบดบังทิศทางของกระแสลมไดบาง และบดบังแสงแดดทางดานทิศตะวันออก
และทิศตะวันตกของอาคารโครงการ
ทั้งนี้ไดกําหนดมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม ในดานสภาพภูมิประเทศ ชวงเปดดําเนินการ
ดังนี้
1. จัดใหมีพื้น ที่สีเขียวบริเวณชั้น ลาง และบนอาคาร ชั้น ที่ 4 และชั้น ดาดฟา มีพื้นที่ีส ีเขียวทั้งหมด
1,972.92 ตร.ม. และมีไมยืนตนรวม จํานวน 81 ตน ไดแก ตนจามจุรี ตนเสม็ดแดง ตนขานาง ตนแคนา
ตนมะฮอกกานี ตนเสม็ดขาว ตนบุนนาคบราซิล ตนกระพีจ้ นั่ ตนตีนเปดฝรัง่ เพือ่ ความรมรืน่ และชวยดูด
ซับกาซคารบอนมอนอกไซด
2. จัดใหมีกระจกที่มีคาการสะทอนแสงประมาณ รอยละ 5 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ขอ 27 กลาววา “วัสดุที่เปนผิวของผนัง
ภายนอกอาคารจะตองมีปริมาณการสะทอนแสงไดไมเกินรอยละ 30”
3. กําหนดใหนิติบุคคลเปนผูดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวและตนไมในโครงการใหดูดีสวยงามอยูเสมอ
4. กําหนดใหนิติบุคคลเปนผูดูแลตกแตงกิ่งไมภายในโครงการอยูเสมอ ปองกันไมใหกิ่งกานยืน่ ลํ้าและใบไม
รวงหลนไปสูพืน้ ทีข่ างเคียง
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4.1.2 ดิน และการชะลางพังทลาย
ชวงกอสราง
ลักษณะของดินบริเวณพื้นที่โครงการ และในเขตกรุงเทพมหานคร เปนดินเหนียวดํากรุงเทพ ปจจัยที่มีผลตอ
การชะลางพังทลายของดิน ไดแก ความลาดเอียงของพื้นที่ สภาพและองคประกอบของเนื้อดิน สิ่งปกคลุมดิน ปริมาณ
นํ้าฝน และระบบการระบายนํ้าของพื้นที่
1) การขุดดิน ถมดิน
สภาพภูมปิ ระเทศบริเวณโครงการจะยังคงสภาพเปนที่ราบ มีระดับดินเดิมอยูในระดับใกลเคียงกับถนน
ลาดพราว การพัฒนาโครงการมีการขุดทําฐานราก บอบําบัดนํ้าเสีย รวม บอหนวงนํ้า และถังเก็บนํ้าใตดิน มีปริมาณดินขุด
ที่ตองขนออกสูภายนอกโครงการประมาณ 9,165.46 ลูกบาศกเมตร และปริม าณโคลนเบนโทไนท ที่ต องนํา ไป
กําจัด 2.60 ลูกบาศกเมตร โดยเสนทางในการขนสงดินใชถนนลาดพราวเปนเสนทางหลัก ดวยรถขนสงดิน 10 ลอ ที่มี
ขนาดบรรจุ 12 ลูกบาศกเมตร คาดวาจะขนสงประมาณ 10 เที่ยว/วัน คิดเปนการขนสงดิน ประมาณ 77 วัน หรือ 2.6
เดือน โดยจะขนสงดินไปพรอมกับการปรับพื้นที่ และกอสรางฐานรากของโครงการสําหรับรายละเอียดขั้นตอนในการ
ดําเนินการมีดังตอไปนี้
โครงการจะตองยื่นคํารองขออนุญาตขุด และปรับถมดินกับสํานักงานเขตกอนเริ่มปฏิบัติงาน
จัดใหมีวสั ดุคลุมดิน บริเวณทีม่ ีการขุดปรับระดับดินที่มคี วามเสีย่ งสูงตอการชะลางตะกอนดินออกนอก
โครงการ โดยจัดใหมีตาขายพรางแสง หรือผาใบคลุมดินในสวนทีข่ ดุ ดินดังกลาวไวกอนปรับถมกลับ
ความเสียหายอันเกิดจากการขุดดินและถมดิน ที่กอใหเกิดความเดือดรอนจากการดําเนินโครงการ
เจาของโครงการจะรับผิดชอบคาเสียหายทั้งหมดทันที
กํา หนดชวงเวลาการขุด ดิน เพื่อกอสรางฐานราก ระบบสาธารณูปโภค และสุขาภิบาลชั้น ใตดิน
ดําเนินการเฉพาะชวงเวลา 8.00 17.00 น.
จัดที่จอดรถบรรทุกภายในพื้นที่โครงการ เพื่อนําดินที่ขุดออกจากโครงการใสรถบรรทุกดิน และขน
ดินออกจากโครงการในชวงเวลานอกเวลาเรงดวน (10.00 15.00 น.)
ตองคลุมทายรถบรรทุกใหเรียบรอย โดยปดคลุมสวนบรรทุกทั้งหมดผูกยึดผาใบกับรถบรรทุกใหแนน
หนากอนออกจากพื้นที่กอสราง
จัดใหมีจุดลางลอรถภายในโครงการ ลางทําความสะอาดลอรถบรรทุกดินกอนออกจากพื้นที่กอสราง
เพื่อปองกันเศษดินตกหลนบริเวณถนนดานหนาโครงการและโดยรอบ และปองกันการอุดตันของทอ
ระบายนํ้า
ขนสงดินขุดทั้งหมดประมาณ 10 เที่ยว/วัน ดวยรถบรรทุกขนาดความจุ 12 ลูกบาศกเมตร ในชวง
เวลาขนสงเปนชวงนอกเวลาเรงดวน หรือชวงเวลาที่ไมอยูในขอหามของกองบังคับการจราจร คิด
เปนการขนสงดิน ประมาณ 102 วัน
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2) การกอสรางฐานราก และระบบสาธารณูปโภคใตดิน
การกอสรางโครงการจะมีการขุดเปดหนาดิน เพื่อกอสรางฐานราก ถังเก็บนํ้าใตดิน บอหนวงนํ้า และ
ระบบบําบัดนํ้าเสียรวม กอนดําเนินการขุดเปดหนาดิน โครงการจะตองกอสรางรั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ และติดตั้ง
ระบบปองกันดินพังทลายที่มีความมั่นคงแข็งแรงผานการตรวจสอบโดยวิศวกรผูควบคุมงานกอสรางซึ่งโครงการใช
ระบบปองกันดินพัง Sheet Pile ในสวนโครงสรางใตดิน แบบ Silent Sheet pile และระบบคํ้ายันชั่วคราว (Bracing)
เมื่อติดตั้งระบบปองกันดินพังทลายเรียบรอยแลว จะตองมีการตรวจสอบกําแพงกันดินใหมีความมั่นคงแข็งแรงผานการ
ตรวจสอบโดยวิศวกรผูควบคุมงานกอสราง เพื่อปองกันการพังทลายของดิน ไมใหเกิดความเสียหายตออาคารขางเคียง
หลังจากที่มีการติดตั้งโครงสรางระบบกําแพงกันดินโดยตองมีการตรวจสอบทั้งวัสดุ และวิธีการติดตั้ง
อยางเครงครัดในทุกขั้นตอนการติดตั้ง หลังจากนั้นเมื่อมีการขุดดินและลงไปทํางานในพื้นที่ภายในกําแพง โครงสราง
กํา แพงกัน ดินจะอยูในสภาวะรับนํ้าหนักกระทําทั้งจากแรงดัน ดินที่พยายามเคลื่อนตัวเขาหา หลุมขุดและมีแรงสั่น
สะเทือนจากเครื่องจักร หรือการสัญจรของยานพาหนะ หรือนํ้าหนักบรรทุกจาก Surcharge Load รวมทั้งจากนํ้าฝนที่
จะชวยเพิ่มนํ้าหนักกดลงในดินรอบกําแพงที่จะสงผลตอการเคลื่อนตัวหากันใหเกิดการเสียรูปของกําแพง

จากปจจัยตางๆ ที่กลาวมา มีผลที่จะกอใหเกิดการวิบัติหรือพังลงของโครงสรางกําแพงกันดิน ซึ่งจะเกิด
ความเสียหายทั้งชีวิต และทรัพยสินเปนอันมาก จึงตองมีมาตรการควบคุม และเฝาติดตามไมใหเกิดเหตุขึ้น โดยการจัด
ทําแผนตรวจสอบเสถียรภาพของกําแพงกันดิน เพื่อเฝาระวังการเกิดเหตุ โดยตรวจสอบดังนี้
Alert Level คือ ระดับความระมัดระวังเมื่อคาที่วัดไดจริงมีคามากกวา 70% ของคาที่วิเคราะหได
ทางทฤษฎี ในระดับนี้ ผูเกี่ยวของทุกฝายตองทําการตรวจสอบขั้นตอนการกอสราง
Alarm Level คือ ระดับความระมัดระวังเมื่อคาที่วัดไดจริงมีคามากกวา 80% ของคาที่วิเคราะหได
ทางทฤษฎี ในระดับนี้ ผูเกี่ยวของตองปรึกษากับผูออกแบบ เพื่อความมั่นใจวาระบบการกอสรางมี
ความปลอดภัย และไมกอสรางเกิดความเสียหายกับโครงสรางขางเคียง
Action Level คือ ระดับความระมัดระวังเมื่อคาที่วัดไดจริงมีคามากกวา 90% ของคาที่วิเคราะหได
ทางทฤษฎี ในระดับนี้ตองหยุดการกอสราง เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย และผลกระทบตอพื้นที่ขาง
เคียงอยางละเอียด พรอมทั้งตรวจสอบการกอสราง และประชุมหารือระหวางเจาของโครงการ วิศวกร
โครงสราง ผูออกแบบ ผูควบคุมงาน เพื่อทบทวนระบบปองกัน ดินพังของโครงการ และหาขอผิด
พลาดวาเกิดจากการออกแบบ หรือการกอสรางที่ไ มไดตามมาตรฐาน เพื่อแกไขระบบคํ้ายันใหได
มาตรฐาน และเกิดความปลอดภัยตอพื้นที่ขางเคียงโดยทันที
ที่มา : ชาญชัย ทรัพยมณีวงศ (2547). พฤติกรรมของกําแพงกันดินอยางบางขนิดขุด หลอในที่โครงการอาคารจอด
รถใตดินในกรุงเทพฯ. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 9, เพชรบุรี.

ตัวอยางเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดิน
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3) การรื้อถอนระบบปองกันดินพังแบบ Sheet Pile
หลังจากทํา การกอสรางระบบสาธารณูปโภคใตดินแลวเสร็จ จะตองรื้อถอนโครงสรางกํา แพงกัน ดิน
ชั่วคราว (Sheet Pile) ออก โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ถมดินลงในบอหลุมขุดใหถึงระดับใตคํ้ายัน
2. รื้อถอนคํ้ายัน และเหล็กรัดรอบออก
3. ถมดินหรือทรายใหเต็มระดับดินรอบหลุมขุด
4. ถอนแผนเหล็กพืด (Sheet Pile) ออกโดยเรียงลําดับตามแนวทีละแนว
5. กรณีท่มี กี ารปกแผนเหล็กพืด (Sheet Pile) ในระดับลึกมาก เชน 10.00 เมตรขึน้ ไป ควรคํานึงถึงการ
เคลือ่ นตัวของดินดวยวิธีหนึง่ ที่จะทําการปองกันการเคลือ่ นตัวของดิน คือ การอัดนํ้าปูน ลงไปทีป่ ลาย
ระดับความลึกแผน เพือ่ แทนทีช่ องวางของดิน นํ้าปูนมีสวนผสมของ Cement และ Bentonite โดย
ตอทอ Tremie pipe และใชเครือ่ ง Grout Pump อัด Cement Bentonite ลงไปในขณะทีท่ ําการ
ถอนแผนใหนํ้าปูนลนขึน้ มาถึงพืน้ ดานบน โดยมีระยะหางการสงทอลงใตดินทุกๆ 5 เมตร
6. ทําการถอนแผนออกทีละแถวจนเสร็จสิ้น
ทั้งนี้ชวงการถอน Sheet Pile ตองรีบดําเนินการกลบรองที่เกิดจากการถอนทันที และบดอัดดินที่กลบ
ใหแนนเพื่อปองกันการเคลื่อนตัวของดินบริเวณใกลเคียง รวมทั้งจัดใหมีการติดตั้งอุปกรณวัดการเคลื่อนตัวของดิน เชน
Inclinometer , Survey Point ฯลฯ เพื่อใชเปนแนวทางการเฝาระวังระหวางขั้นตอนการกอสราง และปองกันการพัง
ทลายของดินในชวงการกอสรางฐานราก และระบบสุขาภิบาลใตดิน โดยมีวิศวกรโยธาควบคุมการออกแบบระบบคํ้า
ยันใหเปนไปตามหลักวิศวกรรม และควบคุมการกอสรางอยางใกลชิด
กําหนดมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม ในดานดินและการชะลางพังทลายในชวงกอสราง
มีรายละเอียดดังนี้
มาตรการการขุดดิน ถมดิน
1. กํา หนดชวงเวลาการขุดดิน เพื่อกอสรางฐานราก ระบบสาธารณูปโภค และสุขาภิบาลใตดิน
ดําเนินการไดเฉพาะวันจันทร วันเสาร ในชวงเวลา 8.00 17.00 น. และหามขุดดินและขนสงดิน
ในวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ
2. ระบุเสนทางของรถบรรทุก 10 ลอ จํานวนรถยนตทีใ่ ช ตารางเวลาการเดินรถ รวมทัง้ ระยะเวลา
ทั้งหมดที่ตองใชรถบรรทุก 10 ลอ เพื่อที่จะหาสาเหตุ และการทรุดตัวของถนนสาธารณะ
3. กรณีที่ถนนลาดพราว หรือฝาบอพักบริเวณดานหนาโครงการ เกิดความเสียหายจากการรถ
บรรทุกขนสงดินและวัสดุกอสรางของโครงการ โครงการตองจัดการซอมแซมถนนสาธารณะ
หรือสาธารณูปการที่เสียหายใหกลับมาอยูในสภาพดีดังเดิมโดยทันที
4. รถบรรทุกขนสงดินตองปดคลุมดวยผาใบทึบที่มีสภาพสมบูรณใหมิดชิด และผูกยึดติดแนนกับตัว
รถบรรทุก เพื่อปองกันเศษดินตกหลนบนถนนภายนอกหรือกระจายขณะรถวิ่ง
5. จัดใหมีคนงานทําความสะอาดลอรถบรรทุกดินและวัสดุกอสรางภายในพื้นที่โครงการ โดยใช
สายฉีดนํ้าแรงดันสูง (Water Jet) ฉีดลางเศษดินออกจากลอรถบรรทุกใหสะอาดกอนออกจาก
โครงการ และทําความสะอาดเศษดิน เศษวัสดุกอสรางที่ตกหลนบริเวณถนนและทอระบายนํ้า
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6. จัดใหมีวสั ดุคลุมดิน บริเวณทีม่ ีการขุดปรับระดับดินทีม่ ีความเสีย่ งสูงตอการชะลางตะกอนดินออก
นอกโครงการ โดยใชตาขายพรางแสงหรือผาใบคลุมดินในสวนทีข่ ดุ ดินดังกลาวกอนปรับถมกลับ
7. กํา หนดใหผูรับเหมานําดินและโคลนเบนโทไนทไปกํา จัด โดยรถบรรทุกขนสงปดคลุมทายให
มิด ชิด ปองกัน ไมใหเศษดิน ตกหลนในขณะขนสง เพื่อ นํา ไปทิ้ง ในพื้น ที่ร ับ ดิน ของบริษ ัท
บริทาเนีย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือ อยูที่แขวงคลองสองตนนุน เขตลาดกระบัง
8. ผูรับเหมาตองแจงขอมูลความปลอดภัยของเบนโทไนท (MSDS) ใหรับทราบ
การกอสรางฐานราก ระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลชั้นใตดิน
1. จัดใหระบบคํ้ายันและระบบปองกันดินพังดวย SHEET PILE แบบ Silent Sheet Pile ความยาว 16
เมตร เพือ่ ความปลอดภัยจากการเคลือ่ นตัวของดินและปองกันการพังทลายของดิน โดยมีวศิ วกรโยธา
ควบคุมการออกแบบระบบคํ้ายันใหเปนไปตามหลักวิศวกรรมและควบคุมการกอสรางอยางใกลชิด
2. ตรวจสอบอาคารระยะประชิดตลอดชวงระยะเวลากอสราง หากพบวาเกิดความเสียหาย โครงการ
ตองหยุดกิจกรรมการกอสรางบริเวณนัน้ โดยทันที เพือ่ ปรับเปลีย่ นวิธกี ารทํางานทีป่ ลอดภัยและแกไข
ซอมแซมอาคารขางเคียงใหอยูในสภาพดีดงั เดิม
3. ใชเสาเข็มแบบ Caisson drilling ชวยลดแรงสั่นสะเทือน เพื่อปองกันปญหาการเคลื่อนตัวและ
ดินพังทลาย
4. จัดใหมีการติดตั้งอุป กรณวัด การเคลื่อนตัวของดิน เชน Inclinometer, Survey Point ฯลฯ
โดยติดตั้งและตรวจวัดบริเวณทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ของโครงการ
เพื่อใชเปนแนวทางการเฝาระวังระหวางขั้นตอนการกอสรางและปองกันการพังทลายของดิน
ชวงกอสรางฐานราก ระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลชั้นใตดิน โดยมีวิศวกรโยธาควบคุมการ
ออกแบบระบบคํ้ายันใหเปนไปตามหลักวิศวกรรม และควบคุมการกอสรางอยางใกลชิด
5. การจัดทําแผนตรวจสอบเสถียรภาพของกําแพงกันดิน เพื่อเฝาระวังการเกิดเหตุ โดยตองกําหนด
ระดับความระมัดระวังในการทํางาน (Trigger Level) เพื่อเปนบรรทัดฐานในการควบคุมงาน
โดยกําหนดเปน 3 ระดับ คือ
Alert Level คือ ระดับความระมัดระวังเมื่อคาที่วัดไดจริงมีคามากกวา 70% ของคาที่
วิเคราะหไดทางทฤษฎีในระดับนี้ผูเกี่ยวของทุกฝายตองทําการตรวจสอบขั้น ตอนการ
กอสราง
Alarm Level คือ ระดับความระมัดระวังเมื่อคาที่วัดไดจริงมีคามากกวา 80% ของคาที่
วิเคราะหไดทางทฤษฎีในระดับนี้ ผูเกี่ยวของตองปรึกษากับผูออกแบบ เพื่อความมั่นใจวา
ระบบการกอสรางมีความปลอดภัย และไมกอสรางเกิดความเสียหายกับโครงสรางขาง
เคียง
Action Level คือ ระดับความระมัดระวังเมื่อคาที่วัดไดจริงมีคามากกวา 90% ของคาที่
วิเคราะหไดทางทฤษฎี ในระดับนี้ตองหยุดการกอสราง เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
และผลกระทบตอพื้น ที่ขางเคีย งอยางละเอียด พรอมทั้งตรวจสอบการกอสรางและ
ประชุมหารือระหวางเจาของโครงการ วิศวกรโครงสราง ผูออกแบบ ผูควบคุมงาน เพื่อ
ทบทวนระบบปองกันดินพังของโครงการ และหาขอผิดพลาดวาเกิดจากการออกแบบ
หรือการกอสรางที่ไมไดตามมาตรฐาน เพื่อแกไขระบบคํ้ายันใหไดมาตรฐาน และเกิด
ความปลอดภัยตอพื้นที่ขางเคียงโดยทันที
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6. จัดใหมีวิศวกรโครงการเขาพบผูพักอาศัยโดยรอบโครงการเปนประจําตลอดชวงเวลากอสราง เพือ่
สอบถามถึงผลกระทบจากการกอสรางโครงการ หากเกิดปญหาขึ้นจากการกอสรางโครงการเจาของ
โครงการตองหาแนวทางแกไขโดยทันที
7. กรณีมีความเสียหาย แตกราวจากการกอสราง ถามีความเสียหายที่โครงสรางก็ดําเนินการแกไข
ที่โครงสรางของอาคารพรอมกําหนดวิธีการซอมแซมใหเปนไปตามหลักวิชาการและมาตรฐาน
วิศ วกรรมโดยมีก ารบันทึก ความเสีย หายรวมกัน ระหวางเจาของบานผูรับ เหมา และบริษ ัท
ควบคุมการกอสราง เพื่อสรุปวิธีการซอมแซมใหเปนที่พึงพอใจกันทุกฝายกอนจึงจะเริ่มการ
ซอมแซม เมื่อซอมแซมแลวเสร็จ มีการตรวจรับ งานโดยเจาของบานและบริษ ัท ควบคุม การ
กอสรางตองเขาไปตรวจสอบ เพื่อรับมอบงานวาเปนไปตามที่ตกลงกันไวหรือไม โดยขั้นตอน
ทั้ง หมดจะมีเ อกสารรับ รอง รายงานสภาพความเสีย หายแนวทางการแกไขและซอมบํา รุง
กําหนดนัดหมายการซอม และการตรวจรับจากเจาของบาน โดยโครงการตองเขาซอมแซมความ
เสียหายภายใน 30 วัน และ/หรือตามที่ไดตกลงเวลาตามความเหมาะสมของทั้ง 2 ฝาย

ชวงเปดดําเนินการ
เมื่อเปดดําเนินการ พื้นดินในโครงการจะถูกปดปกคลุมดวยคอนกรีต พื้นที่จัดสวน และรั้วรอบแนวเขตที่ดิน
โครงการทั้งหมด สามารถลดและปองกันการเกิดการกัดเซาะพังทลายของดินได ดังนั้น ในชวงดําเนินการไมมีกิจกรรม
ใดๆ ที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรดิน เพราะกิจกรรมของโครงการมีลักษณะเปนการบริการดานที่พักอาศัย
ภายในโครงการมีการใชประโยชนจากทางพื้นดินเพื่อปลูกไมยืนตน ไมพุม และไมคลุมดิน สําหรับเปนพื้นที่สีเขียว และ
มีรั้วรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ ดังนั้นคาดวาเมื่อเปดดําเนินการแลว จะเกิดผลกระทบตอดินและการชะลางพัง
ทลายของดินอยางไมมีนัยสําคัญ
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4.1.3 คุณภาพอากาศ
คุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการ ตรวจวัดระหวางวันที่ 30 มกราคม 2 กุมภาพันธ 2563
โดยตรวจวัดความเขมขนของฝุนละอองรวม (TSP) ความเขมขนของฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) กาซ
ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) กาซไฮโดรคารบอน (HC) และกาซไนโตรเจนไดออกไซด
(NO2) ตรวจวัดโดยบริษทั เอส.พี.เอส. คอนซัลติง้ เซอรวิส จํากัด โดยเลือกใชคาที่สูงที่สุดของแตละพารามิเตอร เพื่อนําไป
ประเมินผลกระทบดานคุณ ภาพอากาศในสถานการณที่เลวรายที่ส ุด ผลการตรวจวัดแสดงในหัวขอ 3.1.3 สภาพ
ภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา บทที่ 3
1) การประเมินอัตราการเกิดฝุนละออง
1.1) ฝุนละอองที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนลานคอนกรีต
โครงการจะดํา เนิน การรื้อถอนพื้น ลานคอนกรีตเดิม ในพื้นที่โครงการ กอนทํา การกอสรางอาคาร
โครงการ
การประเมินอัตราการเกิดฝุนละอองจากการรื้อถอนอาคาร ของ PM 10 ใชขอมูลอางอิงจากรายงาน
Gap Filling PM10 Emission Factor Selected Open Area Dust EPA 450188 003, 1988 ซึ่ง ระบุใ น Section
10.0 Demolition of Structures นํามาประยุกตใชในการประเมินความเขมขนของฝุนละออง (PM 10) จากการรื้อ
ถอนโครงสรางอาคาร (ED+EL+ET) เทากับ 0.011 ปอนด/ตารางฟุต ประกอบดวยกัน 3 สวน คือ
(1) ฝุนละอองจากการรื้อถอนดวยเครื่องจักร (Mechanical or Explosive Dismemberment)

M

K(0.0032) x (U/5)1.3 ปอนด/ตัน
(M/2)1.4
= 0.35 for PM 10
mean Wind speed (ความเร็วลมสถานีก รุงเทพมหานคร คาบ 10
=
ป พ.ศ. 2551 2560 เฉลี่ย 1.6 นอต หรือ 1.84 ไมลตอชั่วโมง)
= Material moisture Content (Default = 2%)

ED

= 0.00031 ปอนด/ตัน

ED
เมื่อ K
U

=

กําหนดคาพื้นที่รื้อถอน 1 ตารางฟุต เทากับ 0.046 ตัน
ดังนั้ัน ED =

(0.00031x0.046) 0.000014 ปอนด/ตารางฟุต

(2) ฝุนละอองจากการขนถาย (Debris Loading) EL = 0.00093 ปอนด/ตารางฟุต
(3) ฝุนละอองจากการขนสง (On Site Truck Trafﬁc) ET =0.010 ปอนด/ตารางฟุต
PM10 Emission Factor = ED+EL+ET = 0.011 ปอนด/ตารางฟุต (0.000014+0.00093+0.010)
ดังนั้นจากรายงานการศึกษาของ US.EPA.(1988) นํามาประยุกตประเมินการรื้อถอนอาคาร จะทําให
เกิดฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM 10) และฝุนละอองรวม (TSP) ดังนี้
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ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) ขณะรื้อถอนจะเกิดขึ้น 0.011 ปอนด/ตารางฟุต/
วัน หรือ 56.0 กรัม/ตารางเมตร/วัน อางอิงจากรายงาน Gap Filling PM10 Emission Factor
Selected Open Area Dust EPA 450188 003, 1988 ซึ่งระบุใน Section 10.0 Demolition
of Structures
ฝุนละอองรวม (TSP) คาสัดสวนระหวาง PM10 ตอ TSP จากการรื้อถอนสิง่ ปลูกสรางทีไ่ มใชทีพ่ กั
อาศัยและถนน เทากับ 1.0 : 3.3 อางอิงจาก EMEP/EEA air pollutant emission inventory
guidebook 2016 โดย European Environment Agency ดังนัน้ ขณะรื้อถอนจะเกิด TSP ขึ้น
((3.3 x 56.0)/1.0) เทากับ 184.80 กรัม/ตารางเมตร/วัน
สวนที่ตองรื้อถอน คือ พื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดพื้นที่รวมประมาณ 5,580.0 ตารางเมตร ใช
ระยะเวลาในการรื้อถอนประมาณ 15 วัน (ระยะเวลาทํางาน 8 ชั่วโมง/วัน) ดังนั้นจึงประเมินอัตราการเกิดฝุนละออง
ชวงรื้อถอน ดังนี้
ฝุนละอองรวม (TSP) อัตราการเกิดฝุนละออง 2,387.0 มิลลิกรัม/วินาที
(5,580.0 x 184.80 x 1,000)/(15 วัน x 8 ชั่วโมง x 3,600 วินาที)
ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM 10) อัตราการเกิดฝุนละออง 723.33 มิลลิกรัม/วินาที
(5,580.0 x 56.0 x 1,000)/(15 วัน x 8 ชั่วโมง x 3,600 วินาที)
จากสมการแบบจําลอง Box Model ซึง่ จะใชขอมูลนําเขาเปนอัตราการระบายมลสารทางอากาศทีพ่ จิ ารณา
ไดแก ฝุนละอองรวม (TSP) และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM 10) รวมกับขอมูลปจจัยสภาพอากาศ ไดแก คา
ความสูงผสมอากาศ (Mixing Height) ความเร็วลม และความกวางของพืน้ ทีใ่ นระยะตัง้ ฉากกับทิศทางลม โดยแสดงรายการ
คํานวณในแตละมลสารทางอากาศ ตามสมการ Box Model
C = Q/dWM
กําหนดตัวแปร

C =

ความเขมขนของสารมลพิษทางอากาศในพื้นที่ศึกษา

Q = TSP 2,387.0
มิลลิกรัม/วินาที
PM 10 723.33 มิลลิกรัม/วินาที
d = ความกวางของพืน้ ทีต่ ง้ั ฉากกับทิศทางลม (ลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
=105 เมตร, ลมทิศ ใต =115 เมตร, ลมทิศ ตะวัน ตกเฉีย งใต =
105 เมตร, ลมทิศตะวัน ตก = 89 เมตร, ลมทิศตะวัน ออก = 89
เมตร)
M = 557.55 เมตร
w = จากผังลมของสถานีตรวจวัดอากาศกรุงเทพมหานคร คาบ 10 ป โดย
เลือกสถานการณทีเ่ ลวรายทีส่ ุด = 0.9 นอต หรือ 0.46 เมตร/วินาที
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บทที่ 4
ตารางที่ 4.1 1 คาเฉลี่ยในแตละเดือ นของความสูง ของระดับ การคลุก เคลากัน ของอากาศ Mixing Height
(เมตร) สถานีตรวจวัดอากาศกรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ.2557
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

07.00 น.
507.74
615.71
828.06
643.45
487.42
464.31
421.94
451.72
525.00
515.67
538.44
677.42

10.00 น.
558.06
631.79
874.19
787.59
574.52
641.36
521.29
523.45
538.18
537.00
706.67
914.84

คาเฉลี่ย Mixing Height (เมตร)
13.00 น.
16.00 น.
1053.68
1120.16
1051.79
1173.93
1121.94
1138.39
1140.33
1205.67
889.68
855.81
1053.66
1006.66
767.74
697.74
910.67
769.00
1007.83
927.83
936.67
950.69
1337.22
1267.78
1756.13
1696.45

19.00 น.
522.87
497.86
617.42
503.33
414.19
498.62
379.03
415.00
463.91
436.67
667.22
853.55

คาเฉลี่ย
752.50
794.21
916.00
856.07
644.32
732.92
557.55
613.97
692.55
675.34
903.47
1179.68

ที่มา : สํานักพยากรณอากาศ, 2559

ตารางที่ 4.1 2 ความเขมขนของฝุนละอองจากการรื้อถอนพื้นคอนกรีต
ทิศทางลม

ความเขมขนฝุนละอองจากการรื้อถอน

1. ลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนมกราคม
C (TSP)
สงผลกระทบตอพื้นที่ดานทิศใต ไดแก ถนนลาดพราว กวาง
30 เมตร ถัดไปเปนรานคา สูง 2 4 ชั้น เลขที่ 3772, 3474,
3467 ซอยลาดพราว 138 กวางประมาณ 6 เมตร และเลขที่
3476/2 3, 3476/4, 3476/5, 3478 3474, 3480, 3482,
3484, 3486, 3488 ซอยลาดพราว 140 กวางประมาณ 6 C (PM 10)
เมตร และเลขที่ 3789, 3490 และ 3490/2 3
สงผลกระทบตอพืน้ ทีด่ านทิศตะวันตก ไดแก ลํารางสาธารณะ
ประโยชน กวาง 1.0 2.0 เมตร (ไมมีสภาพ) ถัดไปเปนอาคาร
พาณิชย สูง 4 ชั้น และที่จอดรถยนต เลขที่ 3071

= Q/dWM
= 2,387.0/(105 x 0.46 x 557.55)
= 0.089
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
(ไมเกินคามาตรฐานทีก่ ําหนดไว 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร)

2. ลมทิศใต เดือนกุมภาพันธ พฤษภาคม
C (TSP)
สงผลกระทบตอพื้นที่ดานทิศเหนือ ไดแก ลํารางสาธารณะ
ประโยชน กวาง 1.0 2.0 เมตร (ไมมีสภาพ) ถัดไปเปนวราภัส
แมนชั่น 1 สูง 8 ชั้น เลขที่ 3075 และวราภัส แมนชั่น 2 สูง
8 ชั้น เลขที่ 3075/1 และลุมพินี เซ็นเตอร ลาดพราว 111
C (PM 10)
อาคาร F สูง 8 ชั้น

= Q/dWM
= 2,387.0/(115 x 0.46 x 557.55)
= 0.081
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
(ไมเกินคามาตรฐานที่กําหนดไว 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร)

Q/dWM
= 723.33/(105x 0.46x 557.55)
= 0.027
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
(ไมเกินคามาตรฐานทีก่ ําหนดไว 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร)

Q/dWM
= 723.33/(115 x 0.46 x 557.55)
= 0.025
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
(ไมเกินคามาตรฐานที่กําหนดไว 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร)
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บทที่ 4
ทิศทางลม

ความเขมขนฝุนละอองจากการรื้อถอน

3. ลมทิศตะวันตกเฉียงใต เดือนมิถุนายน สิงหาคม
C (TSP)
สงผลกระทบตอพื้นที่ดานทิศเหนือ ไดแก ลํารางสาธารณะ
ประโยชน กวาง 1.0 2.0 เมตร (ไมมีสภาพ) ถัดไปเปนวราภัส
แมนชั่น 1 สูง 8 ชั้น เลขที่ 3075 และวราภัส แมนชั่น 2 สูง
8 ชั้น เลขที่ 3075/1 และลุมพินี เซ็นเตอร ลาดพราว 111
C (PM 10)
อาคาร F สูง 8 ชั้น
สงผลกระทบตอพื้นที่ดานทิศตะวันออก ไดแก บานพักอาศัย
สูง 4 ชั้น เลขที่ 25 27 ซอยลาดพราว 113 แยก 1 กวาง
ประมาณ 6 เมตร บานพักอาศัย สูง 2 ชั้น เลขที่ 23 อาคาร
UMK อพารเมนท สูง 8 ชั้น เลขที่ 3079/19 และอาคาร
พาณิชย สูง 4 ชั้น เลขที่ 3079 และ 3079/1 ถัดไปเปนบาน
พักอาศัย สูง 2 ชั้น เลขที่ 29 และบานพักอาศัย สูง 2 ชั้น
เลขที่ 19 และอาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น เลขที่ 3079/7 17
และอาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น เลขที่ 3079/2

= Q/dWM
= 2,387.0/(105 x 0.46 x 557.55)
= 0.089
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
(ไมเกินคามาตรฐานทีก่ ําหนดไว 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร)

4. ลมทิศตะวันตก เดือนกันยายน
C (TSP)
สงผลกระทบตอพื้นที่ดานทิศตะวันออก ไดแก บานพักอาศัย
สูง 4 ชั้น เลขที่ 25 27 ซอยลาดพราว 113 แยก 1 กวาง
ประมาณ 6 เมตร บานพักอาศัย สูง 2 ชั้น เลขที่ 23 อาคาร
UMK อพารเมนท สูง 8 ชั้น เลขที่ 3079/19 และอาคาร
พาณิชย สูง 4 ชั้น เลขที่ 3079 และ 3079/1 ถัดไปเปนบาน C (PM 10)
พักอาศัย สูง 2 ชั้น เลขที่ 29 และบานพักอาศัย สูง 2 ชั้น
เลขที่ 19 และอาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น เลขที่ 3079/7 17
และอาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น เลขที่ 3079/2

= Q/dWM
= 2,387.0/(89x 0.46 x 557.55)
= 0.105
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
(ไมเกินคามาตรฐานที่กําหนดไว 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร)

5. ลมทิศตะวันออก เดือนตุลาคม ธันวาคม
C (TSP)
สงผลกระทบตอพื้น ที่ด านทิศ ตะวัน ตก ไดแก ลํา ราง
สาธารณะประโยชน กวาง 1.0 2.0 เมตร (ไมมีสภาพ) ถัดไป
เปนอาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น และที่จอดรถยนต เลขที่ 3071

= Q/dWM
= 2,387.0/(89x 0.46 x 557.55)
= 0.105
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
(ไมเกินคามาตรฐานที่กําหนดไว 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร)

Q/dWM
= 723.33/(105 x 0.46x 557.55)
= 0.027
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
(ไมเกินคามาตรฐานทีก่ ําหนดไว 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร)

Q/dWM
= 723.33/(89x 0.46 x 557.55)
= 0.032
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
(ไมเกินคามาตรฐานที่กําหนดไว 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร)

C (PM 10) Q/dWM
= 723.33/(89x 0.46 x 557.55)
= 0.032
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
(ไมเกินคามาตรฐานที่กําหนดไว 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร)

1.2) ฝุนละอองที่เกิดขึ้นจากชวงกอสราง
โครงการจะดําเนินการกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 23 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร และรื้อถอน
สํานักงานขาย สูง 1 ชั้น โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหวางการกอสราง จะสงผลใหปริมาณฝุนละอองในบรรยากาศเพิ่มสูง
ขึ้น ซึ่งการกอสรางจะดําเนินการในสวนของเสาเข็ม และฐานรากใหแลวเสร็จ และจะทํางานขึ้นโครงสรางตอไป ในขั้น
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บทที่ 4
ตอนการทําเสาเข็ม และทําฐานราก จะมีสวนของงานดิน ซึ่งกอใหเกิดฝุนละอองสงผลกระทบตอผูที่อยูอาศัยใกลเคียง
ไดสูงสุด จึงไดประเมินปริมาณฝุนละอองจากการกอสราง โดยขอมูลจากรายงานการศึกษาของ US.EPA.(1977) พบ
วาการกอสรางโครงการจะทําใหเกิดฝุนละอองรวม (TSP) และฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM 10) ดังนี้
ฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ยขณะกอสรางจะเกิดขึ้น 1.2 ตัน/เอเคอร/เดือน หรือ 10.42 กรัม/
ตารางเมตร/วัน (1 เอเคอร เทากับ 3,840 ตารางเมตร) อางอิง จาก Compilation of Air
Pollutant Emission Factors 5th Edition, US. EPA., AP 42, 1995
ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM 10) ขณะกอสราง จะเกิดขึ้น ที่อัตราสวน 0.3 PM10
/TSP (1.2x0.30) 0.36 ตัน/เอเคอร/เดือน หรือ 3.126 กรัม/ตารางเมตร/วัน (1 เอเคอร เทากับ
3,840 ต า ร า ง เ ม ต ร ) อ า ง อ งิ จ า ก Estimating Particulate Matter Emissions From
Construction Operations, US. EPA., p. 4 2, 1999
จากขอมูลการกอสรางของโครงการมีพื้นที่กอสราง 5,580.0 ตารางเมตร ดังนั้นจึงประเมินอัตราการเกิด
ฝุนละอองชวงกอสราง ดังนี้
ฝุนละอองรวม (TSP) อัตราการเกิดฝุนละออง ประมาณ 672.96 มิลลิกรัม/วินาที
(10.42 กรัม/ตร.ม. x 5,580.0 ตร.ม. x1,000 มก.)/(24 ชม. X 3,600 วินาที)
ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM 10) อัตราการเกิดฝุนละออง ประมาณ 201.89 มิลลิกรัม/
วินาที (3.126 กรัม/ตร.ม. x 5,580.0 ตร.ม. x1,000 มก.)/(24 ชม.x 3,600 วินาที)
จากสมการแบบจําลอง Box Model ซึง่ จะใชขอมูลนําเขาเปนอัตราการระบายมลสารทางอากาศทีพ่ จิ ารณา
ไดแก ฝุนละอองรวม (TSP) และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM 10) รวมกับขอมูลปจจัยสภาพอากาศ ไดแก คา
ความสูงผสมอากาศ (Mixing Height) ความเร็วลม และความกวางของพืน้ ทีใ่ นระยะตัง้ ฉากกับทิศทางลม โดยแสดงรายการ
คํานวณในแตละมลสารทางอากาศ ตามสมการ Box Model
C = Q/dWM
กําหนดตัวแปร

C = ความเขมขนของสารมลพิษทางอากาศในพื้นที่ศึกษา
Q = TSP 672.96 มิลลิกรัม/วินาที
PM 10 201.89 มิลลิกรัม/วินาที
d = ความกวางของพืน้ ทีต่ ง้ั ฉากกับทิศทางลม (ลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ =105
เมตร, ลมทิศใต =115 เมตร, ลมทิศตะวันตกเฉียงใต =105 เมตร,
ลมทิศตะวันตก =89 เมตร, ลมทิศตะวันออก =89 เมตร)
w = จากผังลมของสถานีตรวจวัดอากาศกรุงเทพมหานคร คาบ 10 ป โดยเลือก
สถานการณทีเ่ ลวรายที่สดุ = 0.9 นอต หรือ 0.46 เมตร/วินาที
M = 557.55 เมตร
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บทที่ 4
ปจจัยสภาพอากาศ
(1) ความเร็ว และทิศทางลม คาความเร็วลมทีน่ ํามาใชในสมการ Box Model เปนคาความเร็วลมทีต่ ํ่าสุด ซึง่
จะเปนสภาพอากาศทีท่ ําใหความเขมขนของมลสารทางอากาศมีคาสูงสุด โดยพิจารณาจาก Wind Rose ทุกเดือน และทุก
ทิศทางลม พบวาความเร็วลมตํ่าสุดอยูในชวง 1 3 นอต ซึง่ เลือกคาตํ่าทีส่ ดุ คือ 0.9 นอต หรือ 0.46 เมตร/วินาที มาใช
ประเมิน จากขอมูลความเร็วลม ณ สถานีตรวจวัดอากาศกรุงเทพมหานคร (ศูนยประชุมแหงชาติสริ ิกติ ิ์) คาบ 10 ป
(ป 2553 2562) วัดคาทีร่ ะดับความสูงเหนือระดับนํ้าทะเล 3 เมตร และทิศทางของกระแสลม แบงออกเปน 5 ทิศทางหลัก
ในรอบป ไดแก
ลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนมกราคม
ลมทิศใต ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พฤษภาคม
ลมทิศตะวันตกเฉียงใต ตั้งแตเดือนมิถุนายน สิงหาคม
ลมทิศตะวันตก เดือนกันยายน
ลมทิศตะวันออก ตั้งแตเดือนตุลาคม ธันวาคม
(2) ความสูงผสมอากาศ (Mixing Height) สถานีตรวจวัดอากาศกรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ.2557 ตรวจ
วัดเปนชวงตั้งแตเวลา 7.00 19.00 น. ตลอดทั้งป เมื่อพิจารณาจากขอมูลคาเฉลี่ยในแตละเดือน พบวาเดือนกรกฎาคม
จะมีคาความสูงผสมอากาศตํ่าที่สุด 557.55 เมตร
ตารางที่ 4.1 3 ความเขมขนของฝุนละอองจากการกอสรางโครงการ
ทิศทางลม

ความเขมขนฝุนละอองจากการกอสราง

1. ลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนมกราคม
C (TSP)
สงผลกระทบตอพื้น ที่ด านทิศ ใต ไดแก ถนนลาดพราว
กวาง 30 เมตร ถัดไปเปนรานคา สูง 2 4 ชั้น เลขที่ 3772,
3474, 3467 ซอยลาดพราว 138 กวางประมาณ 6 เมตร
และเล ขที่ 3476/2 3, 3476/4, 3476/5, 3478 3474,
3480, 3482, 3484, 3486, 3488 ซอยลาดพราว 140 C (PM 10)
กวางประมาณ 6 เมตร และเลขที่ 3789, 3490 และ
3490/2 3
สงผลกระทบตอพืน้ ทีด่ านทิศตะวันตก ไดแก ลํารางสาธารณะ
ประโยชน กวาง 1.0 2.0 เมตร (ไมมีส ภาพ) ถัด ไปเปน
อาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น และที่จอดรถยนต เลขที่ 3071
2. ลมทิศใต เดือนกุมภาพันธ พฤษภาคม
C (TSP)
สงผลกระทบตอพื้นที่ดานทิศเหนือ ไดแก ลํารางสาธารณะ
ประโยชน กวาง 1.0 2.0 เมตร (ไมมีส ภาพ) ถัด ไปเปน
วราภัส แมนชั่น 1 สูง 8 ชั้น เลขที่ 3075 และวราภัส
แมนชั่น 2 สูง 8 ชั้น เลขที่ 3075/1 และลุมพินี เซ็นเตอร
C (PM 10)
ลาดพราว 111 อาคาร F สูง 8 ชั้น

= Q/dWM
= 672.96/(105 x 0.46 x 557.55)
= 0.0250
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
(ไมเกินคามาตรฐานทีก่ ําหนดไว 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร)
Q/dWM
= 201.89/(105x 0.46x 557.55)
= 0.0075
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
(ไมเกินคามาตรฐานทีก่ ําหนดไว 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร)

= Q/dWM
= 672.96/(115 x 0.46 x 557.55)
= 0.0228
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
(ไมเกินคามาตรฐานที่กําหนดไว 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร)
Q/dWM
= 201.89/(115 x 0.46 x 557.55)
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ทิศทางลม

ความเขมขนฝุนละอองจากการกอสราง
= 0.0068
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
(ไมเกินคามาตรฐานที่กําหนดไว 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร)

3. ลมทิศตะวันตกเฉียงใต เดือนมิถุนายน สิงหาคม
C (TSP)
สงผลกระทบตอพื้นที่ดานทิศเหนือ ไดแก ลํารางสาธารณะ
ประโยชน กวาง 1.0 2.0 เมตร (ไมมีส ภาพ) ถัด ไปเปน
วราภัส แมนชั่น 1 สูง 8 ชั้น เลขที่ 3075 และวราภัส
แมนชั่น 2 สูง 8 ชั้น เลขที่ 3075/1 และลุมพินี เซ็นเตอร
C (PM 10)
ลาดพราว 111 อาคาร F สูง 8 ชั้น
สงผลกระทบตอพื้นที่ด านทิศตะวันออก ไดแก บานพัก
อาศัย สูง 4 ชั้น เลขที่ 25 27 ซอยลาดพราว 113 แยก 1
กวางประมาณ 6 เมตร บานพักอาศัย สูง 2 ชั้น เลขที่ 23
อาคาร UMK อพารเมนท สูง 8 ชั้น เลขที่ 3079/19 และ
อาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น เลขที่ 3079 และ 3079/1 ถัดไป
เปนบานพักอาศัย สูง 2 ชั้น เลขที่ 29 และบานพักอาศัย
สูง 2 ชั้น เลขที่ 19 และอาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น เลขที่
3079/7 17 และอาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น เลขที่ 3079/2
4. ลมทิศตะวันตก เดือนกันยายน
C (TSP)
สงผลกระทบตอพื้นที่ด านทิศตะวันออก ไดแก บานพัก
อาศัย สูง 4 ชั้น เลขที่ 25 27 ซอยลาดพราว 113 แยก 1
กวางประมาณ 6 เมตร บานพักอาศัย สูง 2 ชั้น เลขที่ 23
อาคาร UMK อพารเมนท สูง 8 ชั้น เลขที่ 3079/19 และ
อาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น เลขที่ 3079 และ 3079/1 ถัดไป C (PM 10)
เปนบานพักอาศัย สูง 2 ชั้น เลขที่ 29 และบานพักอาศัย
สูง 2 ชั้น เลขที่ 19 และอาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น เลขที่
3079/7 17 และอาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น เลขที่ 3079/2
5. ลมทิศตะวันออก เดือนตุลาคม ธันวาคม
C (TSP)
สงผลกระทบตอพื้น ที่ด านทิศ ตะวัน ตก ไดแก ลํา ราง
สาธารณะประโยชน กวาง 1.0 2.0 เมตร (ไมมีสภาพ) ถัด
ไปเปนอาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น และที่จอดรถยนต เลขที่
3071
C (PM 10)

= Q/dWM
= 672.96/(105 x 0.46 x 557.55)
= 0.0250
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
(ไมเกินคามาตรฐานทีก่ ําหนดไว 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร)
Q/dWM
= 201.89/(105 x 0.46x 557.55)
= 0.0075
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
(ไมเกินคามาตรฐานทีก่ ําหนดไว 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร)

= Q/dWM
= 672.96/(89x 0.46 x 557.55)
= 0.0295
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
(ไมเกินคามาตรฐานที่กําหนดไว 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร)
Q/dWM
= 201.89/(89x 0.46 x 557.55)
= 0.0088
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
(ไมเกินคามาตรฐานที่กําหนดไว 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร)
= Q/dWM
= 672.96/(89x 0.46 x 557.55)
= 0.0295
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
(ไมเกินคามาตรฐานที่กําหนดไว 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร)
Q/dWM
= 201.89/(89x 0.46 x 557.55)
= 0.0088
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
(ไมเกินคามาตรฐานที่กําหนดไว 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร)
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2) การประเมินความเขมขนของมลสารจากรถบรรทุก
2.1) ความเขมขนของมลสารจากรถบรรทุกที่ใชในชวงรื้อถอนพื้นลานคอนกรีต
การคํานวณความเขมขนของสารมลพิษจากรถยนตที่ใชในชวงรื้อถอนพื้นลานคอนกรีตเดิมในพื้นที่
โครงการ กอนทําการกอสรางอาคารโครงการ กําหนดใหเปนรถบรรทุกดีเซล (Diesel Dump Truck) ขนาดใหญ เพื่อ
หาความเขมขนของสารมลพิษจากรถยนต ไดแก PM 10, SOx, CO, HC, NOx และ TSP ดังสมการ C = Q/dWM
การคํานวณความเขมขนของสารมลพิษที่เกิดขึ้นจากรถยนตที่ใชในชวงรื้อถอน จะใชคาสัมประสิทธิ์
เปนเกณฑดังแสดงในตารางที่ 4.1 4 โดยมีรายละเอียดการคํานวณดังนี้
กําหนดให
รถที่ใชในการรื้อถอนเปนรถดีเซลใหญ

=

4

คัน

ความเร็วรถเฉลี่ยที่วิ่งในโครงการประมาณ

=

20

กิโลเมตร/ชั่วโมง

ระยะทางวิ่งประมาณ

=

0.20

กิโลเมตร

d

=

ความกวางของพื้นที่ประมาณ 115 เมตร

W

=

ความเร็วลม (เมตร/วินาที) สถิติภูมิอากาศสถานีกรุงเทพมหานคร คาบ 10 ป
พ.ศ. 2553 2562 (คาความเร็วลมเฉลี่ยตํ่าสุด 0.46 เมตร/วินาที)

M

=

Mixing Height ของสถานีกรุงเทพมหานคร รวมทั้งป ของ พ.ศ.2557
(คาเฉลี่ยตํ่าสุดในเดือนกรกฎาคม เทากับ 557.55 เมตร)

การคํานวณความเขมขนของสารมลพิษที่เกิดขึ้นจากรถยนตที่ใชในชวงกอสราง จะใชคาสัมประสิทธิ์
เปนเกณฑ โดยมีรายละเอียดการคํานวณดังนี้
ตารางที่ 4.1 4 คาตัวคูณการระบายมลพิษสําหรับรถยนตเครื่องยนตดีเซลภายในโครงการ
คาตัวคูณการระบายมลพิษ (กรัม/กิโลเมตร)
ที่ระดับความเร็วรถยนตวิ่ง 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง

มลสารทางอากาศ
ฝุนละอองรวม (TSP)[1]

2.71

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM 10)[2]

0.343

คารบอนมอนอกไซด (CO)[1]

14.91

ไฮโดรคารบอน (HC)[1]

6.66

ออกไซดของไนโตรเจน (NOx)[1]

27.82

ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)[3]

1.0

หมายเหตุ : [1] Pollution Control Department] Final Report, Air and Noise Emission Database for Thailand, 1994
[2] United States Environmental Protection Agency, 2006
[3] Indicative Impacts of Vehicular Idling On Air Emissions, 2009
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ตารางที่ 4.1 5 ความเขมขนของสารมลพิษจากรถบรรทุกที่ใชในชวงรื้อถอนพื้นลานคอนกรีต
มลสารจากรถบรรทุก
1. ความเขมขนของฝุนละอองรวม (TSP)
มีขนาดตัง้ แต 0.1 1 ไมครอน โดยฝุนละอองมีผลกระทบตอ
สุขภาพอนามัยของคนจากการรวมตัวของฝุนละอองกับสาร
มลพิษทางอากาศอื่น ทําใหเกิดเปนพิษมากขึ้น นอกจากนี้ฝุน
ละอองขนาดเล็ก (PM 10) ซึ่งสามารถเขาสูรางกายโดยตรง
ระบบทางเดินหายใจ และแทรกตัวเขาไปสะสมในถุงลมปอดได

ความเขมขนของสารมลพิษ
Q

= 2.71 x 0.20 x 4
= 2.16
กรัม/ชั่วโมง
= 0.60
มิลลิกรัม/วินาที

TSP

= 0.60/(115x 0.46 x 557.55)
= 0.00002
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร

(ไมเกินคามาตรฐานคุณภาพอากาศทีก่ ําหนดไว 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547)
2. ฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10)
Q = 0.343 x 0.20 x 4
ปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน จะเขาสูรางกายทาง
= 0.28
กรัม/ชั่วโมง
ระบบหายใจ ทําใหรบกวนระบบการหายใจโดยตรง ฝุนขนาดนี้
= 0.08
มิลลิกรัม/วินาที
สามารถเขาไปสะสมอยูในถุงลมปอดได โดยฝุนขนาดเล็กสวนหนึง่
จะมาจากการเผาไหมทีไ่ มสมบูรณในเครือ่ งยนตดีเซล สวนการเผา PM10 = 0.08/(115x 0.46 x 557.55)
= 0.000002
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
ไหมในรถเครือ่ งยนตเบนซินจะพบนอยมาก ดังนัน้ ถาพิจารณา
เฉพาะแหลงกําเนิดจากทอไอเสีย จะพบวาฝุนขนาดเล็กสวนใหญ
(ไมเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศทีก่ ําหนดไว 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ตามประกาศ
เกิดจากรถบรรทุก
คณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547)
3. ความเขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)
กาซซัลเฟอรไดออกไซดทีป่ ลดปลอยออกมาสูชัน้ บรรยากาศจะมี
แหลงกําเนิดจากยานพาหนะบนทองถนนอยูทีป่ ระมาณรอยละ 5
ซึง่ ปจจุบนั มีการบังคับใชนํ้ามันตามมาตรฐาน Euro 4 ในนํ้ามัน
ดีเซลมีกํามะถันเทากับ 50 ppm จากการสอบถามเจาหนาทีฝ่ าย
วิจยั คุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ ไดใหขอมูลวาในการปลด
ปลอยกํามะถันออกมาจากเครือ่ งยนตจะพบปะปนออกมาอยูในรูป
ของฝุนละออง โดยจะพบเปนรูปของกาซซัลเฟอรไดออกไซดนอย
มาก

Q

= 1.0 x 0.20 x 4
= 0.80
กรัม/ชั่วโมง
= 0.22
มิลลิกรัม/วินาที

SO2

=
=
=
=

หรือ

0.22/(7115x 0.46 x 557.55)
0.000008
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
(0.000008 x24.45)/64
0.000002
ppm (ที่ T = 25 0C)

(ไมเกิน มาตรฐานคุณ ภาพอากาศที่ก ํา หนดไว 0.12 ppm ตามประกาศคณะ
กรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547)
4. ความเขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซด (CO)
กาซคารบอนมอนอกไซดเกิด จากการเผาไหมไมสมบูร ณ
เนื่องจากในเครื่องยนตดีเซล มีอัตราสวนระหวางอากาศตอเชื้อ
เพลิงสูงกวาในเครื่องยนตเบนซิน จึงทําใหอัตราการปลอยกาซ
คารบอนมอนอกไซดจากเครื่อ งยนตเบนซิน จะสูง กวาจาก
เครื่องยนตดีเซลมาก

Q

= 14.91 x 0.20 x 4
= 11.92
กรัม/ชั่วโมง
= 3.32
มิลลิกรัม/วินาที

CO

= 3.32/(115x 0.46 x 557.55)
= 0.0002
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร

(ไมเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศทีก่ ําหนดไว 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538)
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มลสารจากรถบรรทุก
5. ความเขมขนของสารประกอบไฮโดรคารบอน (HC)
เกิดจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณ จะปนออกมากับแกสไอ
เสีย ไฮโดรคารบอนบางชนิดเปนสารกอมะเร็ง ทําใหระคาย
เคืองตอจมูก ตา หลอดลม และปอด ทําใหเกิดปญหาตอระบบ
ทางเดินหายใจ ปจจุบันยังไมมีคามาตรฐานกําหนด

ความเขมขนของสารมลพิษ
Q

HC
หรือ

6. ความเขมขนของไนโตรเจนไดออกไซด (NO2)
การรับ NOx ในระดับตํ่าอาจทําใหคนที่มีโรคระบบทางเดิน
หายใจมีความผิดปกติของปอด และอาจเพิ่มการเจ็บปวยของ
โรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก ขณะที่การรับ NOx เปนเวลา
นานอาจเพิ่มความไวที่จะติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ และ
ทําใหปอดมีความผิดปกติอยางถาวร

Q

= 6.66 x 0.20 x 4
= 5.32
กรัม/ชั่วโมง
= 1.48
มิลลิกรัม/วินาที
= 1.48/(115x 0.46 x 557.55)
= 0.00006
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
= (0.00006 x 24.45)/13
= 0.0001
ppm (ที่ T = 25 0C)
(ปจจุบันไมมีคามาตรฐานกําหนดไว)
= 27.82 x 0.20 x 4
= 22.26
กรัม/ชั่วโมง
= 6.18
มิลลิกรัม/วินาที

NO2

=
=
หรือ =
=

6.18/(115x 0.46 x 557.55)
0.0002
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
(0.0002 x 24.45)/46
0.0002
ppm (ที่ T = 25 0C)

(ไมเกิน มาตรฐานคุณ ภาพอากาศที่ก ํา หนดไว 0.17 ppm ตามประกาศคณะ
กรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552)
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2.2) ความเขมขนของมลสารจากรถบรรทุกที่ใชในชวงกอสราง
การคํานวณความเขมขนของสารมลพิษจากรถยนตที่ใชในชวงกอสราง กําหนดใหเปนรถบรรทุกดีเซล
(Diesel Dump Truck) ขนาดใหญ เพื่อหาความเขมขนของสารมลพิษจากรถยนต ไดแก PM 10, SOx, CO, HC, NOx
และ TSP ดังสมการ

C = Q/dWM
C = ความเขมขนของมลพิษที่เกิดขึ้น (มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร)
Q = อัตราการระบายมลสารทางอากาศ (มิลลิกรัม/วินาที)
= จํานวนรถยนต x ระยะทาง x 103 x Emission Factor
60 นาที/ชั่วโมง x 60 วินาที/นาที
กําหนดให
รถที่ใชเปนรถดีเซลใหญ

=

42

คัน

ความเร็วรถเฉลี่ยที่วิ่งในโครงการประมาณ

=

20

กิโลเมตร/ชั่วโมง

ระยะทางวิ่งประมาณ

=

0.20

กิโลเมตร

d

= ความกวางของพื้นที่ประมาณ 115 เมตร

W

= ความเร็วลม (เมตร/วินาที) สถิติภูมิอากาศสถานีกรุงเทพมหานคร คาบ 10 ป
พ.ศ. 2552 2561 (คาความเร็วลมเฉลี่ยตํ่าสุด 0.46 เมตร/วินาที)

M

= Mixing Height ของสถานีกรุงเทพมหานคร รวมทั้งป ของ พ.ศ.2557
(คาเฉลี่ยตํ่าสุดในเดือนกรกฎาคม เทากับ 557.55 เมตร)

ตารางที่ 4.1 6 ความเขมขนของสารมลพิษจากรถบรรทุกที่ใชในชวงกอสราง
มลสารจากรถบรรทุก

ความเขมขนของสารมลพิษ

Q
= 2.71 x 0.20 x 42
1. ความเขมขนของฝุนละอองรวม (TSP)
= 22.76
กรัม/ชั่วโมง
มีขนาดตั้งแต 0.1 1 ไมครอน โดยฝุนละอองมีผลกระทบตอ
= 6.32
มิลลิกรัม/วินาที
สุขภาพอนามัยของคนจากการรวมตัวของฝุนละอองกับสารมลพิษ
ทางอากาศอื่น ทํา ใหเกิด เปนพิษ มากขึ้น นอกจากนี้ฝุนละออง TSP = 6.32/(115x 0.46 x 557.55)
ขนาดเล็ก (PM 10) ซึ่งสามารถเขาสูรางกายโดยตรงระบบทางเดิน
= 0.0002
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
หายใจ และแทรกตัวเขาไปสะสมในถุงลมปอดได
(ไมเกินคามาตรฐานคุณภาพอากาศทีก่ ําหนดไว 0.33 มิลลิกรัม /ลูกบาศกเมตร ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547)
Q
= 0.343 x 0.20 x 42
2. ฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10)
= 2.88
กรัม/ชั่วโมง
ปริม าณฝุนขนาดเล็ก กวา 10 ไมครอน จะเขาสูรางกายทาง
= 0.80
มิลลิกรัม/วินาที
ระบบหายใจ ทําใหรบกวนระบบการหายใจโดยตรง ฝุนขนาดนี้
สามารถเขาไปสะสมอยูในถุงลมปอดได โดยฝุนขนาดเล็กสวนหนึง่ จะมา PM10 = 0.6980/(115x 0.46 x 557.55)
จากการเผาไหมทีไ่ มสมบูรณในเครือ่ งยนตดีเซล สวนการเผาไหมในรถ
= 0.00003
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
เครือ่ งยนตเบนซินจะพบนอยมาก ดังนัน้ ถาพิจารณาเฉพาะแหลงกําเนิด (ไมเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศทีก่ ําหนดไว 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ตาม
จากทอไอเสีย จะพบวาฝุนขนาดเล็กสวนใหญเกิดจากรถบรรทุก
ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547)
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มลสารจากรถบรรทุก

ความเขมขนของสารมลพิษ

Q
= 1.0 x 0.20 x42
3. ความเขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)
= 8.40
กรัม/ชั่วโมง
กาซซัลเฟอรไดออกไซดทีป่ ลดปลอยออกมาสูชัน้ บรรยากาศจะมี
= 2.33
มิลลิกรัม/วินาที
แหลงกําเนิดจากยานพาหนะบนทองถนนอยูทีป่ ระมาณรอยละ 5 ซึง่
ปจจุบนั มีการบังคับใชนํ้ามันตามมาตรฐาน Euro 4 ในนํ้ามันดีเซลมี SO2 = 2.33/(115x 0.46 x 557.55)
กํามะถันเทากับ 50 ppm จากการสอบถามเจาหนาทีฝ่ ายวิจยั คุณภาพ
= 0.0001
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
อากาศ กรมควบคุมมลพิษ ไดใหขอมูลวาในการปลดปลอยกํามะถัน หรือ = (0.0001 x24.45)/64
ออกมาจากเครือ่ งยนตจะพบปะปนออกมาอยูในรูปของฝุนละออง โดย
= 0.00003
ppm (ที่ T = 25 0C)
จะพบเปนรูปของกาซซัลเฟอรไดออกไซดนอยมาก
(ไมเกิน มาตรฐานคุณ ภาพอากาศที่ก ํา หนดไว 0.12 ppm ตามประกาศคณะ
กรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547)
Q
= 14.91 x 0.20 x 42
4. ความเขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซด (CO)
= 125.24
กรัม/ชั่วโมง
กาซคารบอนมอนอกไซดเกิด จากการเผาไหมไมสมบูร ณ
= 34.79
มิลลิกรัม/วินาที
เนื่องจากในเครื่อ งยนตดีเซล มีอัตราสวนระหวางอากาศตอเชื้อ
เพลิงสูงกวาในเครื่องยนตเบนซิน จึง ทําใหอัต ราการปลอยกาซ CO = 34.79/(115x 0.46 x 557.55)
คารบอนมอนอกไซดจากเครื่อ งยนตเบนซิน จะสูง กวาจาก
= 0.0012
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
เครื่องยนตดีเซลมาก
(ไมเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศทีก่ ําหนดไว 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538)
5. ความเขมขนของสารประกอบไฮโดรคารบอน (HC)
เกิดจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณ จะปนออกมากับแกสไอเสีย
ไฮโดรคารบอนบางชนิดเปนสารกอมะเร็ง ทําใหระคายเคืองตอ
จมูก ตา หลอดลม และปอด ทําใหเกิดปญหาตอระบบทางเดิน
หายใจ ปจจุบันยังไมมีคามาตรฐานกําหนด

Q

HC
หรือ

6. ความเขมขนของไนโตรเจนไดออกไซด (NO2)
การรับ NOx ในระดับตํ่าอาจทํา ใหคนที่ม ีโรคระบบทางเดิน
หายใจมีความผิดปกติของปอด และอาจเพิ่มการเจ็บปวยของโรค
ระบบทางเดินหายใจในเด็ก ขณะที่การรับ NOx เปนเวลานานอาจ
เพิ่มความไวที่จะติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ และทําใหปอดมี
ความผิดปกติอยางถาวร

Q

NO2
หรือ

= 6.66 x 0.20 x 42
= 55.94
กรัม/ชั่วโมง
= 15.54
มิลลิกรัม/วินาที
= 15.54/(115x 0.46 x 557.55)
= 0.0005
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
= (0.0005x 24.45)/13
= 0.0010
ppm (ที่ T = 25 0C)
(ปจจุบันไมมีคามาตรฐานกําหนดไว)
= 27.82 x 0.20 x 42
= 233.69
กรัม/ชั่วโมง
= 64.91
มิลลิกรัม/วินาที
=
=
=
=

64.91/(115x 0.46 x 557.55)
0.0022
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
(0.0022x 24.45)/46
0.0012
ppm (ที่ T = 25 0C)

(ไมเกิน มาตรฐานคุณ ภาพอากาศที่ก ํา หนดไว 0.17 ppm ตามประกาศคณะ
กรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552)
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3) การประเมินความเขมขนมลสารจากการทํางานของเครื่องจักรกล
3.1) ความเขมขนมลสารจากการทํางานของเครื่องจักรกลที่ใชในการรื้อถอนพื้นลานคอนกรีต
มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักรกล ซึ่งจะปลอยฝุนละอองรวม (TSP) กาซซัลเฟอรไดออกไซด
(SO2) กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) สารประกอบไฮโดรคารบอน (HC) และกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) ของ
เครื่องจักรกลขณะปฎิบัติงาน ซึ่ง US.EPA ไดใหขอมูลเกี่ยวกับเครื่องจักร และอุปกรณที่ใชในการกอสราง โดยสวนใหญ
แลวจะเปนประเภทเครื่องยนตดีเซล และมีคา Emission factor แสดงในตารางที่ 4.1 7
ตารางที่ 4.1 7 คา Emission Factors (กิโลกรัม/1,000 ลิตร นํ้ามันเชือ้ เพลิง) ของเครือ่ งจักร และอุปกรณ
ชนิดของสารมลพิษ
ชนิดของเครื่องจักรกล และอุปกรณ
Track laying Tractor
Wheeled Tractor
Wheeled Dozer
Scraper
Motor Grader
Wheeled Loader
Track laying Loader
Off Highway Truck
Roller
Miscellaneous1/

TSP

SOx

CO

HC

NOx

3.03
5.57
1.77
3.27
2.66
3.51
2.88
2.12
2.90
3.61

3.73
3.73
3.74
3.74
3.73
3.74
3.74
3.74
3.73
3.73

10.50
19.30
7.90
11.80
9.35
11.40
7.90
11.00
13.70
11.30

3.01
5.10
2.48
5.06
2.09
3.87
1.58
3.60
2.91
4.16

39.8
41.0
53.9
50.2
44.8
48.9
28.8
62.8
58.5
59.2

หมายเหตุ : รวมถึง Belt Loader, Crane, Pumps, Mixer และ Generators เปนตน
ที่มา : US.EPA, 1977

สําหรับคา Emission Factor ของฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM 10) ของเครื่องจักรกล และ
อุปกรณจะใชคา Emission ของเครื่องยนตดีเซล เทากับ 0.343 กิโลกรัม/1,000 ลิตร นํ้ามันเชื้อเพลิง (ที่มา : United
States Environmental Protection Agency, 2006)
ตารางที่ 4.1 8 เครื่องจักรกล และอุปกรณทํางานดวยเครื่องยนตดีเซลที่ใชสําหรับในงานรื้อถอน
จํานวน
(คัน)

นํ้ามันเชื้อเพลิง
(ลิตร/ชม.)*

1. รถขุด (Backhoe)

1

16.17

4

64.7

2. รถบรรทุก (Truck Mounting)

1

21.56

2

43.1

เครื่องจักรกล/อุปกรณที่ใชนํ้ามัน

รวม

ชั่วโมงการทํางาน
ปริมาณนํ้ามันที่ใช (ลิตร/วัน)
ชั่วโมง/วัน

107.8

ผลกระทบจากมลสารทางอากาศจากการทํางานของเครื่องจักรกล จะพิจารณาโดยหาความเขมขนของมล
สารที่เ กิด ขึ้น ตามทฤษฎี Box Model โดยใชสัม ประสิท ธิ์ต ัว คูณ การปลดปลอยมลสาร (Emisson Factor) ของ
เครื่องจักร และอุปกรณอื่นๆ ทั่วไป (Miscellancous) โดยมีรายละเอียดการคํานวณดังนี้

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

4-23

บทที่ 4
ตารางที่ 4.1 9 ความเขมขนของมลสารทางอากาศจากการทํางานของเครื่องจักรกลทีใ่ ชในชวงรื้อถอน
สารมลพิษ
1. ความเขมขนของฝุนละอองรวม (TSP)

ความเขมขนของสารมลพิษ
Q

= (3.61 x 107.8 x 106)/1,000x8x3,600
= 13.51
มิลลิกรัม/วินาที

TSP

= 13.51/(115x 0.46 x 557.55)
= 0.0005
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร

(ไมเกิน คามาตรฐานคุณ ภาพอากาศที่ก ํา หนดไว 0.33 มิล ลิกรัม /ลูก บาศกเมตร ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547)
2. ความเขมขนของฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10)

Q

= (0.343 x 107.8 x106)/1,000x8x3,600
= 1.28
มิลลิกรัม/วินาที

PM 10 = 1.28/(115 x 0.46 x 557.55)
= 0.00004
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
(ไมเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กําหนดไว 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547)
3. ความเขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)

Q

= (3.73 x 107.8 x 106)/1,000x8x3,600
= 13.96
มิลลิกรัม/วินาที

SO2

=
=
=
=

หรือ

13.96/(115 x 0.46 x 557.55)
0.0005
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
(0.0005 x24.45)/64
0.0002
ppm (ที่ T = 25 0C)

(ไมเกิน มาตรฐานคุณภาพอากาศที่กําหนดไว 0.12 ppm ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547)
4. ความเขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซด
(CO)

Q

= (11.30 x 107.8 x106)/1,000x8x3,600
= 42.30
มิลลิกรัม/วินาที

CO

= 42.30/(115 x 0.46 x 557.55)
= 0.0014
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร

(ไมเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กําหนดไว 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538)
5. ความเขมขนของสารประกอบไฮโดรคารบอน
(HC)

Q

= (4.16 x 107.8 x106)/1,000x8x3,600
= 15.57
มิลลิกรัม/วินาที

HC

=
=
=
=

หรือ

15.57/(115 x 0.46 x 557.55)
0.0005
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
(0.0005x 24.45)/13
0.0010
ppm (ที่ T = 25 0C)

(ปจจุบันไมมีคามาตรฐานกําหนดไว)
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สารมลพิษ

ความเขมขนของสารมลพิษ

6. ความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซด
(NO2)

Q

= (59.2 x 107.8 x106)/1,000x8x3,600
= 221.59
มิลลิกรัม/วินาที

NO2 =
=
=
=

221.59/(115 x 0.46 x 557.55)
0.0075
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
(0.0075x 24.45)/46
0.0040
ppm (ที่ T = 25 0C)

(ไมเกิน มาตรฐานคุณภาพอากาศที่กําหนดไว 0.17 ppm ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552)

3.2) ความเขมขนมลสารจากการทํางานของเครื่องจักรกลที่ใชในการกอสราง
มลพิษทางอากาศทีเ่ กิดขึน้ จากเครือ่ งจักรกล ซึง่ จะปลอยฝุนละอองรวม (TSP) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)
กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) สารประกอบไฮโดรคารบอน (HC) และกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) ของเครือ่ งจักรกล
ขณะปฎิบัติงาน ซึ่ง US.EPA ไดใหขอมูลเกี่ยวกับเครื่องจักร และอุปกรณที่ใชในการกอสราง โดยสวนใหญแลวจะเปน
ประเภทเครื่องยนตดีเซล และมีคา Emission factor ดังตารางที่ 4.1 7
สําหรับคา Emission Factor ของฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM 10) ของเครื่องจักรกล และ
อุปกรณจะใชคา Emission ของเครื่องยนตดีเซล เทากับ 0.343 กิโลกรัม/1,000 ลิตร นํ้ามันเชื้อเพลิง (ที่มา : United
States Environmental Protection Agency, 2006)
ตารางที่ 4.1 10 เครื่องจักรกล และอุปกรณทํางานดวยเครื่องยนตดีเซลที่ใชสําหรับในงานกอสราง
จํานวน
(คัน)

นํ้ามันเชื้อเพลิง
(ลิตร/ชม.)*

ชั่วโมงการทํางาน
ชั่วโมง/วัน

ปริมาณนํ้ามันที่ใช
(ลิตร/วัน)

1. รถตีนตะขาบ (Crawler Monting)

1

16.17

4

64.7

2. รถคอนกรีตผสมเสร็จ (Transit Mixer Truck)

10

0.75

4

30.0

3. รถขุด (Backhoe)

1

16.17

4

64.7

4. รถบรรทุก (Truck Mounting)

10

21.56

2

431.2

เครื่องจักรกล/อุปกรณที่ใชนํ้ามัน

รวม

590.6

ผลกระทบจากมลสารทางอากาศจากการทํางานของเครื่องจักรกล จะพิจารณาโดยหาความเขมขนของมล
สารที่เกิดขึน้ ตามทฤษฎี Box Model โดยใชสัมประสิทธิ์ตัวคูณการปลดปลอยมลสาร (Emisson Factor) ของเครือ่ งจักร
และอุปกรณอื่นๆ ทั่วไป (Miscellancous) โดยมีรายละเอียดการคํานวณดังนี้
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บทที่ 4
ตารางที่ 4.1 11 ความเขมขนของมลสารทางอากาศจากการทํางานของเครือ่ งจักรกลทีใ่ ชในชวงกอสราง
สารมลพิษ
1. ความเขมขนของฝุนละอองรวม (TSP)

ความเขมขนของสารมลพิษ
Q

TSP

= (3.61x590.6x106)/1,000x8x3,600
= 74.03
มิลลิกรัม/วินาที
= 74.03/(115x 0.46 x 557.55)
= 0.0025
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร

(ไมเกิน คามาตรฐานคุณ ภาพอากาศที่ก ํา หนดไว 0.33 มิล ลิก รัม /ลูก บาศกเมตร ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547)
2. ความเขมขนของฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10)

Q

= (0.343x590.6x106)/1,000x8x3,600
= 7.03
มิลลิกรัม/วินาที

PM 10 = 7.03/(115x 0.46 x 557.55)
= 0.0002
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
(ไมเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กําหนดไว 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547)
3. ความเขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)

Q

= (3.73x590.6x106)/1,000x8x3,600
= 76.49
มิลลิกรัม/วินาที

SO2

=
=
=
=

หรือ

76.49/(115x 0.46 x 557.55)
0.0026
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
(0.0026 x24.45)/64
0.0010
ppm (ที่ T = 25 0C)

(ไมเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กําหนดไว 0.12 ppm ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ง
แวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547)
4. ความเขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซด
(CO)

Q

= (11.30x590.6x106)/1,000x8x3,600
= 231.71
มิลลิกรัม/วินาที

CO

= 231.71/115x 0.46 x 557.55)
= 0.0079
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร

(ไมเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กําหนดไว 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538)
5. ความเขมขนของสารประกอบไฮโดรคารบอน
(HC)

Q

= (4.16x590.6x106)/1,000x8x3,600
= 85.30
มิลลิกรัม/วินาที

HC

= 85.30/(115x 0.46 x 557.55)
= 0.0029
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
หรือ = (0.0029x 24.45)/13
= 0.0054
ppm (ที่ T = 25 0C)
(ปจจุบันไมมีคามาตรฐานกําหนดไว)
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บทที่ 4
สารมลพิษ

ความเขมขนของสารมลพิษ
= (59.2x590.6x106)/1,000x8x3,600
= 1,213.93
มิลลิกรัม/วินาที
NO2 = 1,213.93/(115x 0.46 x 557.55)
= 0.0412
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
= (0.0412x 24.45)/46
= 0.0219
ppm (ที่ T = 25 0C)

6. ความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซด
(NO2)

Q

(ไมเกิน มาตรฐานคุณภาพอากาศที่กําหนดไว 0.17 ppm ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552)

4) สรุปมลพิษทางอากาศที่คาดวาจะเกิดขึ้น
4.1) มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนพื้นลานคอนกรีต
ชวงรื้อถอนพื้นลานคอนกรีต เดิม จัดใหมีการประเมินผลกระทบดานมลภาวะทางอากาศที่เ กิดจาก
กิจกรรมตางๆ ที่กอใหเกิดฝุนละออง และมลพิษทางอากาศ โดยประมาณจากความเขมขนฝุนละอองจากการรื้อถอน
ความเขมขนของมลสารจากรถบรรทุกที่ใชในชวงกอรื้อถอน และความเขมขนของมลสารจากเครื่องจักรกลที่ใชในชวง
รื้อถอน ดังนี้
ตารางที่ 4.1 12 สรุปมลพิษทางอากาศที่คาดวาจะเกิดขึ้น ชวงรื้อถอนพื้นลานคอนกรีตเดิม
รายการ

TSP
(mg/m3)

PM 10
(mg/m3)

SO2
(ppm)

CO
(mg/m3)

THC
(ppm)

NO2
(ppm)

(1) คาทีไ่ ดจากการตรวจวัด บริเวณพืน้ ที่โ ครงการ
วันที่ 30 มกราคม 2 กุมภาพันธ 2563

0.094

0.051

0.001

0.82

3.45

0.023

(2) คาที่ไดจากการคํานวณความเขมขนฝุนละอองจาก
การรื้อถอน

0.105

0.032

(3) คาที่ไดจากการคํานวณความเขมขนของมลสารจาก
0.00002
รถบรรทุกที่ใชในชวงรื้อถอน

0.000002 0.000002

0.0002

0.0001

0.0002

(4) คาที่ไดจากการคํานวณความเขมขนของมลสารจาก
เครื่องจักรกลที่ใชในชวงรื้อถอน

0.0005

0.00004

0.0002

0.0014

0.0010

0.0040

(5) มลพิษที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการรื้อถอนรวมกับ
คุณภาพอากาศปจจุบนั (1)+(2)+(3)+(4)

0.1055

0.0830

0.0010

0.8216

3.4511

0.0272

คามาตรฐาน

0.33[2]
(24 ชม.)

0.12[2]
(24 ชม.)

0.12[3]
(24 ชม.)

34.2[1]
(1 ชม.)

มาตรฐาน : [1]
[2]
[3]

≯ 0.17[2]
(1 ชม.)

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 10 พ.ศ.2538
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552
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จากตารางขางตน คุณภาพอากาศที่ไดจากการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ เมื่อรวมกับคาที่ไดจากการ
คํานวณมลพิษทางอากาศที่คาดวาจะเกิดขึ้นชวงรื้อถอนพื้นลานคอนกรีตเดิม มีคาไมเกินคามาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่วไป
4.2) มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากการกอสราง
ชวงกอสรางจัดใหมีการประเมินผลกระทบดานมลภาวะทางอากาศที่เกิดจากกิจกรรมตางๆ ที่กอใหเกิด
ฝุนละออง และมลพิษทางอากาศ โดยประมาณจากความเขมขนฝุนละอองจากการกอสราง ความเขมขนของมลสาร
จากรถบรรทุกที่ใชในชวงกอสราง และความเขมขนของมลสารจากเครื่องจักรกลที่ใชในชวงกอสราง ดังนี้
ตารางที่ 4.1 13 สรุปมลพิษทางอากาศที่คาดวาจะเกิดขึ้น ชวงกอสราง
รายการ

TSP
(mg/m3)

PM 10
(mg/m3)

SO2
(ppm)

CO
(mg/m3)

THC
(ppm)

NO2
(ppm)

(1) คาทีไ่ ดจากการตรวจวัดบริเวณพื้นทีโ่ ครงการ
วันที่ 30 มกราคม 2 กุมภาพันธ 2563

0.094

0.051

0.001

0.82

3.45

0.023

(2) คาที่ไดจากการคํานวณความเขมขนฝุนละออง
จากการกอสราง

0.0295

0.0088

(3) คาที่ไดจากการคํานวณความเขมขนของมลสาร
จากรถบรรทุกที่ใชในชวงกอสราง

0.0002

0.00003

0.00003

0.0012

0.0010

0.0012

(4) คาที่ไดจากการคํานวณความเขมขนของมลสาร
จากเครื่องจักรกลที่ใชในชวงกอสราง

0.0025

0.0002

0.0010

0.0079

0.0054

0.0219

(5) มลพิษที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกอสราง
รวมกับคุณภาพอากาศปจจุบนั (1)+(2)+(3)+(4)

0.1262

0.0600

0.0020

0.8291

3.4564

0.0461

คามาตรฐาน

0.33[2]
(24 ชม.)

0.12[2]
(24 ชม.)

0.12[2]
(24 ชม.)

34.2[1]
(1 ชม.)

มาตรฐาน : [1]
[2]
[3]

≯ 0.17[3]
(1 ชม.)

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 10 พ.ศ.2538
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552

จากตารางขางตน คุณภาพอากาศทีไ่ ดจากการตรวจวัดบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ เมือ่ รวมกับคาทีไ่ ดจากการคํานวณ
มลพิษทางอากาศทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ ชวงการกอสราง มีคาไมเกินคามาตรฐานคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
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การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบดานฝุนละอองจากการกอสรางโครงการ
การประเมินผลกระทบจากฝุนละอองจากกิจกรรมการกอสรางโครงการ อางอิงตามแนวทางการประเมินความ
เสี่ยงและกําหนดมาตรการลดผลกระทบของฝุนละอองที่เกิดจากการกอสรางอาคาร ซึ่งไดปรับปรุง และนํามาประยุกต
ใหเขากับสภาพการทํางาน และสภาวะแวดลอมของประเทศไทย โดยคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณาผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดานอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอม (ที่มา : Guidance on the Assessment of Dust from Demolition and Construction ซึ่งจัดทําโดย
Institute of Air Quality Management.UK.) สรุปดังนี้
1) หลักการและเกณฑการประเมินความเสี่ยงจากผลกระทบของฝุนละออง
(1) เกณฑจําแนกประเภทของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่กอสราง แบงออกเปน 4 ประเภท คือ
1. การรื้อถอนสิ่งปลูกสราง (Demolition)
2. การปรับเตรียมพื้นที่ (Earthworks)
3. การกอสราง (Construction)
4. การขนสงวัสดุกอสราง (Trackout)
ตารางที่ 4.1 14 เกณฑการพิจารณาขนาดการแพรกระจายของฝุนที่เกิดขึ้นตามลักษณะกิจกรรมงานในแตละ
ประเภท
ขนาดการแพรกระจายของฝุนที่เกิดขึ้น ตามลักษณะกิจกรรมแตละประเภท
ประเภทของกิจกรรม
มาก

ปานกลาง

นอย (ตํ่า)

1. การรื้อถอนสิ่ง
ปลูกสราง
(Demolition)

ปริมาตรของสิ่งกอสรางรวม
>50,000 ลบ.ม. หรือ
กิจกรรมการรื้อถอนที่มีความสูง >20
ม. จากพื้นดิน

ปริมาตรของสิ่งกอสรางรวม
20,000 50,000 ลบ.ม. หรือ
กิจกรรมการรื้อถอนที่มีความสูง 10
20 ม. จากพื้นดิน

ปริมาตรของสิ่งกอสรางรวม <20,000
ลบ.ม. หรือ
กิจกรรมการรื้อถอนที่มีความสูง <10 ม.
จากพื้นดิน

2. การปรับเตรียม
พื้นที่
(Earthworks)

ขนาดพื้นที่กอสราง >10,000 ตร.ม.
หรือ
มีรถบรรทุกขนวัสดุ >10 คันในแตละ
ครั้ง หรือ
ปริมาณวัสดุที่ขนยาย >100,000
ตัน/วัน

ขนาดพื้นที่กอสราง 2,500 10,000
ตร.ม. หรือ
มีรถบรรทุกขนวัสดุ >5 10 คันใน
แตละครั้ง หรือ
ปริมาณวัสดุที่ขนยาย 20,000
100,000 ตัน/วัน

ขนาดพื้นที่กอสราง <2,500 ตร.ม. หรือ
มีรถบรรทุกขนวัสดุ <5 คันในแตละครั้ง
หรือ
ปริมาณวัสดุที่ขนยาย <20,000 ตัน/วัน

3. การกอสราง
(Construction)

ปริมาตรอาคารคอนกรีตรวม
>100,000 ลบ.ม. หรือ
มีเครื่องผสมปูนในพื้นที่และมีระบบ
อัดฉีดทราย

ปริมาตรอาคารคอนกรีตรวม
25,000 100,000 ลบ.ม. หรือ
มีเครื่องผสมปูนในพื้นที่และไมมี
ระบบอัดฉีดทราย

ปริมาตรอาคารคอนกรีตรวม <25,000
ลบ.ม. หรือ
เปนการกอสรางที่ใชโลหะหรือไมเปนวัสดุ
หลัก

4. การขนสงวัสดุ
กอสราง
(Trackout)

มีการขนวัสดุกอสราง >50 เที่ยว/วัน
หรือ
ขนสงผานถนนที่ไมไดลาดยาง/
คอนกรีต เปนระยะ >100 เมตร

มีการขนวัสดุกอสราง 10 50 เที่ยว/
วัน หรือ
ขนสงผานถนนที่ไมไดลาดยาง/
คอนกรีต เปนระยะ 50 100 เมตร

มีการขนวัสดุกอสราง <10 เที่ยว/วัน หรือ
ขนสงผานถนนที่ไมไดลาดยาง/คอนกรีต
เปนระยะ <50 เมตร
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(2) จําแนกผลกระทบที่อาจเกิดปญหาจากฝุนละออง
1. เกณฑการพิจารณาความออนไหวของผลกระทบจากการตกสะสมฝุน
ระยะหางระหวางผูรับฝุนจากแหลงกําเนิดฝุน (เมตร)
ความออนไหว
ของผูรับฝุน

จํานวนผูรับฝุน

เกณฑวินิจฉัย
< 20

< 100

< 350

> 100

สูง

ปานกลาง

ตํ่า

10 100

สูง

ตํ่า

ตํ่า

1 10

ปานกลาง

ตํ่า

ตํ่า

ปานกลาง

>1

ปานกลาง

ตํ่า

ตํ่า

ตํ่า

>1

ตํ่า

ตํ่า

ตํ่า

สูง

2. เกณฑการพิจารณาความออนไหวจากผลกระทบตอสุขภาพจากการหายใจของประชาชนตอการ
รับฝุน (PM 10)
ระยะหางระหวางผูรับฝุนจากแหลงกําเนิดฝุน (เมตร)
ความออนไหว
ของผูรับฝุน

ความเขมขนของ
PM 10 ในบรรยากาศ

จํานวน
ผูรับผลกระทบ

เกณฑวินิจฉัย
< 20

< 100

< 350

> 100

สูง

สูง

ตํ่า

10 100

สูง

ปานกลาง

ตํ่า

1 10

สูง

ตํ่า

ตํ่า

> 100

สูง

ปานกลาง

ตํ่า

10 100

สูง

ตํ่า

ตํ่า

1 10

สูง

ตํ่า

ตํ่า

57 67

> 100

สูง

ตํ่า

ตํ่า

ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร

10 100

สูง

ตํ่า

ตํ่า

1 10

ปานกลาง

ตํ่า

ตํ่า

< 57

> 100

ปานกลาง

ตํ่า

ตํ่า

ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร

10 100

ตํ่า

ตํ่า

ตํ่า

1 10

ตํ่า

ตํ่า

ตํ่า

> 10

สูง

ตํ่า

ตํ่า

1 10

ปานกลาง

ตํ่า

ตํ่า

>1

ตํ่า

ตํ่า

ตํ่า

> 75
ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร
สูง
67 75
ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร

สูง

ปานกลาง

ตํ่า
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3. เกณฑการพิจารณาความออนไหวจากผลกระทบตอระบบนิเวศ
ระยะหางระหวางผูรับฝุนจากแหลงกําเนิดฝุน (เมตร)

ความออนไหวของระบบนิเวศ
(Receptor Sensitivity)

<50

<350

สูง

สูง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ตํ่า

ตํ่า

ตํ่า

ตํ่า

2) ผลการประเมินความเสี่ยงจากผลกระทบของฝุนละออง
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจ ิ้น ลาดพราว 111 ตั้ง อยูที่ถนนลาดพราว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร เปนโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย
ขั้นตอนที่ 1
Human Receptor

มีผูไดรับผลกระทบภายในระยะ 350 เมตร จากพื้นที่กอสราง

Ecological Receptor มีระบบนิเวศที่ไดรับผลกระทบภายในระยะ 350 เมตร
ขั้นตอนที่ 2
การจําแนกประเภทของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่กอสรางที่อาจกอใหเกิดฝุนละออง
การพัฒนาโครงการอาคารชุด ดิ ออริจน้ิ ลาดพราว 111 การปรับเตรียมพืน้ ทีเ่ พือ่ ทีจ่ ะกอสรางโครงการ การ
กอสรางโครงการ และการขนสงวัสดุกอสราง โดยไดแบงประเภทของกิจกรรมที่เกิดขึน้ ในพืน้ ทีก่ อสรางทีอ่ าจกอใหเกิดฝุน
ละออง แบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
กิจกรรม
1. การรื้อถอนสิ่งปลูกสรางเดิม
(Demolition)
2. การปรับเตรียมพื้นที่
(Earthworks)
มีการใชเครื่อ งจักรกลขนาดใหญ
ในพื้นที่โครงการ
3. การกอสราง (Construction)
อาคารชุด สูง 23 ชั้น และชัน้ ลอย
1 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร
4. การขนสงวัสดุกอสราง
(Trackout)
ขนสงผานถนนลาดพราว

ระดับความรุนแรงของการเกิด
ฝุนละออง ณ แหลงกําเนิด

การพัฒนาโครงการ
ขนาดพื้นที่รื้อถอนพื้นลานคอนกรีตเดิม ประมาณ 5,580.0
ตารางเมตร

ปานกลาง

ขนาดพื้นที่กอสราง ประมาณ 5,580.0 ตารางเมตร

ปานกลาง

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 1 อาคาร สูง 23 ชั้น
ขนาดพื้นที่ใชสอยอาคารประมาณ 29,873.0 ตารางเมตร
หรือปริมาตรอาคารรวมประมาณ 92,789.75 ลูกบาศกเมตร

ปานกลาง

รถขนสงดิน วัสดุกอสราง และคนงาน รวมทั้งสิ้น 42 เที่ยว/วัน
แบงเปน
รถขนสงคนงานกอสราง ในชวงเวลาเรงดวนเชา และเย็น
รถขนสงดิน วัสดุกอสราง ในชวงนอกเวลาเรงดวน

ปานกลาง
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ประเมินความออนไหวจากการตกสะสมฝุนละออง
การประเมินความออนไหวจากการตกสะสมฝุนละออง แยกตามระยะหางระหวางผูรับฝุนละอองจากแหลง
กําเนิดฝุน ดังนี้
ตารางที่ 4.1 15 การประเมิน ความออนไหวจากการตกสะสมฝุนละออง แยกตามระยะหางระหวางผูรับฝุน
ละอองจากแหลงกําเนิดฝุน
ประเภทผลกระทบ

โครงการ

ความออนไหวของผูรับผลกระทบ

การตกสะสมฝุน 1. พื้นที่ติดโครงการ (ระยะนอยกวา 20 เมตร) จํานวน 15 แหง มีจํานวนผูไดรับผล
กระทบดานฝุนละอองมากกวา 800 คน
2. ระยะ 100 เมตร มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้นประมาณ 65 แหง
รวมจํานวนผูไดรับผลกระทบดานฝุนละออง มากกวา 1,000 คน
3. ระยะ 350 เมตร คาดวาจะมีผูไดรับผลกระทบดานฝุนละอองมากกวา 1,000 คน
ตอสุขภาพ

ผลการประเมินปริมาณ PM 10 = 0.0088 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร

สูง

ปานกลาง

ตอระบบนิเวศ

ตารางที่ 4.1 16 ผลการประเมิน ระดับ ความออนไหวจากผลกระทบของการสะสมฝุน ซึ่ง ทํา ใหเกิด ความ
เดือดรอนรําคาญ

ความออนไหวของผูรับฝุน

จํานวนผูรับฝุน

สูง

> 100

ปานกลาง
ตํ่า

10 100
1 10
>1
>1

ระยะหางระหวางผูรับฝุนจากแหลงกําเนิดฝุน (เมตร)
< 20
< 100
< 350
คาสํารวจ เกณฑ คาสํารวจ เกณฑ คาสํารวจ เกณฑวินิจฉัย
(จํานวน) วินิจฉัย (จํานวน) วินิจฉัย (จํานวน)
มากกวา
สูง
มากกวา ปานกลาง มากกวา
ตํ่า
800 คน
1,000 คน
1,000 คน
สูง
ตํ่า
ตํ่า
ปานกลาง
ตํ่า
ตํ่า
ปานกลาง
ตํ่า
ตํ่า
ตํ่า
ตํ่า
ตํ่า
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ความออนไหวจากผลกระทบตอสุขภาพจากการหายใจของประชาชนตอการรับฝุน (PM 10)
ระยะหางระหวางผูรับฝุนจากแหลงกําเนิดฝุน (เมตร)
ความเขมขนของ PM
10 ในบรรยากาศ

ความออนไหว
ของผูรับฝุน

< 20

จํานวนผูรับ
ผลกระทบ

คาสํารวจ
(จํานวน)
> 75
ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร

< 100

เกณฑ
วินิจฉัย

คาสํารวจ
(จํานวน)

< 350

เกณฑ
วินิจฉัย

คาสํารวจ
เกณฑวินิจฉัย
(จํานวน)

> 100

สูง

สูง

ตํ่า

10 100

สูง

ปานกลาง

ตํ่า

1 10

สูง

ตํ่า

ตํ่า

> 100

สูง

ปานกลาง

ตํ่า

10 100

สูง

ตํ่า

ตํ่า

1 10

สูง

ตํ่า

ตํ่า

> 100

สูง

ตํ่า

ตํ่า

10 100

สูง

ตํ่า

ตํ่า

1 10

ปานกลาง

ตํ่า

ตํ่า

> 100

มากกวา
มากกวา
800 คน ปานกลาง 1,000 คน

ตํ่า

10 100

ตํ่า

ตํ่า

ตํ่า

1 10

ตํ่า

ตํ่า

ตํ่า

> 10

สูง

ตํ่า

ตํ่า

1 10

ปานกลาง

ตํ่า

ตํ่า

>1

ตํ่า

ตํ่า

ตํ่า

สูง
67 75
ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร

57 67
ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร
สูง
< 57
ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร

ปานกลาง

ตํ่า

มากกวา
1,000 คน

ตํ่า

การประเมินความออนไหวรวมของพื้นที่
ผลการประเมินความออนไหวรวมของพื้นที่โดยรอบ สรุปไดดังนี้
ความออนไหวของพื้นที่โดยรอบ
ผลกระทบ
งานรื้อถอนสิ่งปลูกสราง

การปรับเตรียมพื้นที่

การกอสราง

การขนสงวัสดุกอสราง

การตกสะสมของฝุน

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ตํ่า

ตอสุขภาพ

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ตํ่า

ตอระบบนิเวศ

ตํ่า

ตํ่า

ตํ่า

ตํ่า
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การประเมินระดับความเสี่ยงของผลกระทบ
(1) ระดับความเสี่ยงของผลกระทบจากการรื้อถอน
ขนาดของแหลงกําเนิดฝุน
ความออนไหวของพื้นที่
มาก

ปานกลาง

สูง

นอย
ปานกลาง

ปานกลาง
ตํ่า

(2) ระดับความเสี่ยงของผลกระทบจากการเตรียมพื้นที่
ขนาดของแหลงกําเนิดฝุน
ความออนไหวของพื้นที่
มาก

ปานกลาง

นอย

ปานกลาง

สูง
ปานกลาง
ตํ่า

(3) ระดับความเสี่ยงของผลกระทบจากการกอสราง
ขนาดของแหลงกําเนิดฝุน
ความออนไหวของพื้นที่
มาก
สูง

ปานกลาง

นอย

สูง

ปานกลาง
ตํ่า

(4) ระดับความเสี่ยงของผลกระทบจากการขนสงดิน และวัสดุกอสราง
ขนาดของแหลงกําเนิดฝุน
ความออนไหวของพื้นที่
มาก

ปานกลาง

สูง

นอย

ปานกลาง

ปานกลาง
ตํ่า
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บทที่ 4
สรุปผลกระทบดานคุณภาพอากาศที่เกิดขึ้นชวงรื้อถอน และชวงกอสราง
ชวงรื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิม และชวงกอสรางโครงการและรื้อถอนสํานักงานขายโครงการ มีกิจกรรมตางๆที่
กอใหเกิดฝุนละออง และมลพิษทางอากาศ ซึ่งหากไมมีการจัดการ และการปองกันที่ดี จะสงผลกระทบตอพื้นที่โดย
รอบโครงการไดดังนี้
กิจกรรม/แหลง
กําเนิดฝุนละออง

บริเวณที่คาดวาไดรับผลกระทบ

1. การปรับเกลี่ยพื้นที่ 1. คามลพิษทางอากาศชวงกอสราง จาก
โครงการดวย
พืน้ ที่กอสราง จากรถบรรทุก และจาก
เครือ่ งจักร
เครือ่ งจักรกลทีใ่ ชในการกอสราง
2. การขุดทําฐานราก
ฝุนละอองรวม (TSP) รวมกับ คุณ ภาพ
บอบําบัดนํ้าเสีย บอ
อากาศบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการในปจจุบัน
หนวงนํ้า ถังเก็บนํ้า
0.094 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร คาดวาจะ
ใตดิน และบอลิฟต
เกิดขึ้น 0.1262 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
(คามาตรฐาน 24 ชัว่ โมง ไมเกิน 0.33
3. การเท หลอขึ้น
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร)
โครงสรางอาคาร
ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10)
4. การตัด เจียร
รวมกับคุณภาพอากาศบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ
กระเบื้องปูพื้น ผนัง
ในปจจุบนั 0.051 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
อาคาร
คาดวาจะเกิดขึน้ 0.0600 มิลลิกรัม/ลูกบาศก
5. การกวาดพื้นจากชั้น
เมตร (คามาตรฐาน 24 ชัว่ โมงไมเกิน 0.12
บนลงสูชั้นลาง โดย
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร)
ไมฉีดพรมนํ้า
กาซซัล เฟอรไดออกไซด (SO2) รวมกับ
6. การเทเศษวัสดุ
คุณภาพอากาศบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการใน
กอสรางที่มีฝุนปะปน
ปจจุบ ัน 0.001 ppm คาดวาจะเกิด ขึ้น
จากชั้นบนลงสูชั้น
0.0020 ppm (คามาตรฐาน 24 ชัว่ โมง ไม
ลาง
เกิน 0.12 ppm)
7. การผสมปูนซีเมนต
กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) รวมกับ
เพือ่ กอผนัง ฉาบ ปู
คุณภาพอากาศบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการใน
กระเบื้อง โดยขาด
ปจจุบัน 0.82 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร คาด
ความระมัดระวัง
วาจะเกิดขึ้น 0.8291 มิลลิกรัม /ลูกบาศก
8. การขนถาย และเท
เมตร (คามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ไมเกิน 34.2
วัสดุกอสรางจากรถ
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร)
บรรทุก
สารประกอบไฮโดรคารบอน (HC) รวมกับ
9. เขมาควันและกลิ่นไอ
คุณภาพอากาศบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการใน
เสียของเครื่องยนต
ปจจุบ ัน 3.45 ppm คาดวาจะเกิด ขึ้น
รถคนงานกอสราง
3.4564 ppm (ปจจุบันไมมีคามาตรฐาน
และรถบรรทุกขนสง
กําหนดไว
วัสดุกอสรางเฉลี่ยวัน
ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) รวมกับ
ละประมาณ 42
คุ
ณภาพอากาศบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการใน
เทีย่ ว ไดแก กาซ CO,
ปจจุบ นั 0.023 ppm คาดวาจะเกิด ขึน้
HC, Nox, PM 10,
0.0461 ppm (คามาตรฐาน 1 ชัว่ โมงไมเกิน
TSP และ SO2
0.17 ppm)

แนวทาง/มาตรการปองกันลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
มาตรการดานการเตรียมและดูแลพื้นที่กอสราง
1. จัดใหมีการตรวจสอบเครื่องจักรกล โดยเฉพาะเครื่องยนตดีเซลของโครงการ
เปนประจําตามคําแนะนําคูมือของอุปกรณ เพื่อลดผลกระทบจากเขมา และ
ควันที่จะกอใหเกิดฝุนละอองขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน (PM 2.5) และจัด
วางตําแหนงเครื่องจักร และกิจกรรมที่จะใหเกิดฝุนใหอยูหางจากผูรับฝุน
มากที่สุด
2. จัดใหมีผ าใบกอสราง (Mesh Sheet ชนิดกัน ไฟลาม) คลุมอาคารเทากับ
ความสูงอาคาร ณ ขณะกอสราง และตองตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง การ
ฉีกขาดของผาใบสมํ่าเสมอ เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนละออง
3. จัดหองเก็บเสียง และฝุนในการตัดการเจียรกระเบื้องปูพื้น และวัส ดุตางๆ
พรอมทั้งจัดอุปกรณกันเสียง และฝุนสําหรับคนงาน
4. ฉีดพรมนํ้าบริเวณพื้นที่กอสราง และบริเวณที่กอใหเกิดฝุนละออง ทุกวัน วัน
ละ 3 ครั้ง ชวงเวลาประมาณ 8.00 น., 12.00 น. และ 17.00 น. และเพิ่ม
ความถี่ในการฉีดพรมนํ้าทุก 2 ชั่วโมง สําหรับชวงฤดูรอน และฤดูหนาว เพื่อ
ลดการฟุงกระจายของฝุนละออง
5. จัดใหมีการติดตั้งมานละอองนํ้าบริเวณรั้ว Metal Sheet โดยรอบโครงการ
โดยติดตั้งไวที่โครงสรางของรั้วดานบนสุดภายในเทานั้น และใหดําเนินการ
เครื่องพนละอองนํ้าตลอดเวลาในชวงที่มีกิจกรรมการทํางานและดําเนินการ
ตอเนื่องไปจนกวาจะดําเนินการดานภูมิสถาปตยแลวเสร็จ
6. ฉีดพรมนํ้าทุกครั้งกอนกวาดพื้น และทําความสะอาดพื้นผิว เพื่อลดการฟุง
กระจายของฝุนละออง
7. การกองวัสดุที่มีฝุนตองปด หรือปกคลุมหรือเก็บในที่ปดลอมทั้งดานบนและ
ดานขางอีก 3 ดาน หรือฉีดพรมดวยนํ้า เพื่อที่ใหผิวเปยกอยูเสมอหรือวิธีการ
อื่นที่เหมาะสม
8. ขนยายเศษวัสดุที่ไมใชแลวออกจากพื้นที่กอสรางอยูสมํ่าเสมอ โดยรถบรรทุก
ที่ใชขนสงตองปดคลุม ผาใบใหมิดชิด เพื่อ ปองกันการฟุงกระจายและเศษ
วัสดุตกหลนบนถนนภายนอก หรือกระจายขณะรถวิ่ง โดยกําหนดชวงการ
ขนสงตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรการดานการจัดการพื้นที่กอสราง
9. จัดใหมีระบบบันทึกขอรองเรียนปญหาฝุนละออง เสียง และแรงสั่นสะเทือน
จากการกอสราง และระบุผลการแกไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกขอ
รองเรียนดังกลาว ทั้งนี้ใหระบุชื่อผูรองเรียน วันและเวลาที่รองเรียน รวมทั้ง
กิจกรรมที่ไดดําเนินการตามขอรองเรียนดังกลาว เพื่อคนหาขอเท็จจริงและ
สาเหตุ และกําหนดแนวทางการแกไขปญหา
10. จัดทําระบบบันทึก เมื่อ มีเ หตุก ารณผิดปกติที่ท ําใหเกิดฝุนละอองโดยระบุ
สาเหตุ และเวลา
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บทที่ 4
กิจกรรม/แหลง
กําเนิดฝุนละออง

บริเวณที่คาดวาไดรับผลกระทบ

แนวทาง/มาตรการปองกันลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

2. ประเมินระดับความเสี่ยงของผลกระทบ มาตรการดานการกอสราง
งานปรับเตรียมพืน้ ที่ ระดับปานกลาง
11. เลือกใชวัสดุประกอบสําเร็จรูป หรือกึง่ สําเร็จรูป ที่มกี ารหลอคอนกรีตในพื้นที่
โครงการนอยที่สุด
งานกอสราง ระดับปานกลาง
12. ถุงซีเมนตหรือเคมีภณ
ั ฑทีใ่ ชในการกอสราง ตองบรรจุในภาชนะที่ปดมิดชิด และ
งานขนสงดิน และวัสดุกอสราง ระดับตํ่า
มีการจัดเก็บอยางถูกวิธี รวมทัง้ ขนยายถุงซีเมนตหรือเคมีภัณฑที่ใชในการ
กอสราง ออกไปนอกบริเวณพืน้ ที่กอสรางหรือพืน้ ที่โดยรอบทันที เมื่อพื้นที่พกั
บรรจุเต็มแลว หรือกําหนดเวลาในการขนยายเปนประจําทุกสัปดาห
13. การผสมคอนกรีตหรือปูน การกระทําใดๆ ที่กอใหเกิดมลพิษตองทําในพื้นที่ที่
คลุมดวยผาคลุม หรือในหองที่มีหลังคา และผนังปดดานขางอีก 3 ดาน หรือวิธี
การอื่นที่เหมาะสม
13. ปฎิบัติตามคําแนะนําการใชงาน และความปลอดภัยผลิตภัณฑ (MSDS) ของสี
และวัสดุที่ใชตกแตงภายนอกอาคาร
มาตรการดานการเดินและใชเครื่องจักร
14. การตัดกระเบื้องปูพื้นหรือผนังใหใชวิธีตัดเปยก โดยมีนํ้าหลอระหวางใบพัด
และกระเบื้อง เพื่อปองกันฝุนละออง
15. จัดใหมีลิฟตขนเศษวัสดุกอสรางเทากับความสูงของอาคาร
16. จัดใหมีการใชเครื่องจักรกลโดยเฉพาะเครื่องยนตดีเซล จะตองมีสภาพใหม
หรือมีการซอมบํารุงอยางถูกวิธีตามรอบระยะเวลา
17. การกอสรางในชวงที่มีปญหาคาฝุนละอองเกินคามาตรฐาน โครงการตอง
ติดตามสถานการณคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ หรือหนวยงานที่
เกี่ย วของ หากพบคา PM 2.5 ในบริเวณพื้น ที่โ ครงการเกิน คามาตรฐาน
โครงการตองหยุดกิจกรรมที่กอใหเกิดฝุนละอองขนาดเล็ก ไดแก กิจกรรมที่
ใชอุป กรณ/เครื่อ งมือ ที่ก อใหเกิด เขมาควัน การตัด เจีย รกระเบื้อ ง หรือ
คอนกรีต และการขนสงดวยเครื่องยนตดีเซล เปนตน และกรณีที่หนวยงาน
ของรัฐขอความรวมมือในการหยุดการกอสราง โครงการจะปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด
มาตรการดานการจัดการของเสีย
18. หามคนงานกอสรางจุดไฟเผาขยะ และวัสดุกอสรางภายในพื้นที่กอสราง
19. จัดใหมีหวั หนาคนงาน หรือผูควบคุมดูแลใหคนงานดูแลรักษาความสะอาดของ
หองนํ้าอยางสมํ่าเสมอ เพือ่ ปองกันกลิน่ เหม็น และแหลงเพาะพันธุเชือ้ โรค
มาตรการดานการเตรียมพื้นที่โดยการเปดหนาดิน
20. จัดใหมีวัสดุคลุมดิน บริเวณที่มีการขุดปรับระดับดินที่มีความเสี่ยงสูงตอการ
ชะลางตะกอนดินออกนอกโครงการ โดยใชตาขายพรางแสงหรือผาใบคลุม
ดินในสวนที่ขุดดินดังกลาวกอนปรับถมกลับ
มาตรการดานการติดตามตรวจสอบ
21. จัดใหมีการตรวจวัดฝุนละอองขนาดใหญกวา 10 ไมครอน (TSP) และฝุน
ละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM 10) ภายในพื้นที่โครงการ หากผล
การตรวจวัดมีคาเกินมาตรฐาน ตองหยุดกิจกรรมที่กอใหเกิดฝุนละออง และ
ดําเนินการแกไขและปรับปรุง วิธ ีการทํา งานเพื่อ ใหผลการตรวจวัดอยูใน
ระดับมาตรฐานทันที
22. โครงการตองดําเนินการแกไขผลกระทบจากความสกปรก หรือละอองสีที่
เกิดจากการดําเนินกอสรางที่สงผลกระทบตอบริเวณตัวอาคาร รถยนตและ
หลัง คาของอาคารขางเคียงใหอยูในสภาพดีดังเดิม โดยพิจ ารณาแยกเปน
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บทที่ 4
กิจกรรม/แหลง
กําเนิดฝุนละออง

ฝ ุน แ ล ะ เ ศ ษ ด ิน
ตกหลนบนถนน
ภายในโครงการ ถนน
ลาดพราว และเสน
ทางที่ร ถบรรทุก วิ่ง
ผาน

บริเวณที่คาดวาไดรับผลกระทบ

แนวทาง/มาตรการปองกันลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

แตละราย ดังนี้
(1) กรณีท ํา ความสะอาดได : โครงการตองทําความสะอาดทัน ที และ
ดําเนินการใหเรียบรอยภายใน 24 ชั่วโมง
(2) กรณีทําความสะอาดไมได : โครงการตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายใน
การทําความสะอาดอาคาร, รถยนต,การทาสีตัวอาคาร และทาสีหลังคา
ตามที่ไดตกลงวันและเวลาตามความเหมาะสมของทั้ง 2 ฝาย
23. กรณีมีมาตรการลดผลกระทบไมคลอบคลุมเพียงพอ จนทําใหอาคารขางเคียง
ไดรับผลกระทบดานฝุนละออง โครงการตองประสานอาคารขางเคียง เพื่อรวม
กันแกไขปญหาดังกลาว
24. เจาของโครงการแตงตั้ง ใหมีเจาหนาที่ท ี่ม ีค วามรูและประสบการณดาน
สุข ภาพชุม ชน ใหมีห นาที่ร ับผิดชอบดานปญหาสุข ภาพที่เ กิด ขึ้นจากการ
กอสรางโครงการโดยตรง อยูภายในพื้นที่โครงการ เพื่อความสะดวกตอการ
รองเรียน และการทําเรื่องชดเชยคาใชจายตอปญหาสุขภาพของชุมชน
ผลกระทบจากฝุนละอองระหวางการ มาตรการดานการขนดินและวัสดุกอสราง
ขนสงดิน และวัส ดุอุปกรณการกอสราง 1. จํากัดความเร็วรถบรรทุกขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางใหเปนไปตามที่กฎหมาย
สวนใหญเกิดจากฝุนละอองที่ตกลงบน
กําหนดและใชความระมัดระวังเปนพิเศษ
ถนน หรือเสนทางที่ใชในการขนสง
2. จัดเตรียมพืน้ ทีล่ างลอรถบรรทุกภายในพืน้ ทีก่ อสราง โดยใชสายฉีดนํ้าแรงดันสูง
(Water Jet) ฉีดลางเศษดินออกจากลอรถบรรทุกใหสะอาดกอนวิง่ ออกภายนอก
โครงการ และทําความสะอาดเศษดิน เศษวัสดุกอสรางทีต่ กหลนบริเวณถนน และ
ทอระบายนํ้า
3. รถบรรทุกขนสงวัสดุกอสรางตองปดคลุมดวยผาใบทึบที่มีสภาพสมบูรณให
มิดชิด และผูกยึดติดแนนกับตัวรถบรรทุก เพื่อปองกันเศษวัสดุตกหลนบนถนน
ภายนอกหรือกระจายขณะรถวิ่ง
4. รถบรรทุกขนสงวัสดุกอสรางและรถขนสงคนงาน เมื่อลงวัสดุอุปกรณภายใน
พื้นที่กอสรางเรียบรอยแลว หามติดเครื่องยนตรถทิ้งไวเด็ดขาด เพื่อเปนการลด
เขมาควันและกลิ่น
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ชวงเปดดําเนินการ
มลภาวะทางอากาศที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ เมื่อพิจารณาแลวคาดวาเกิดจากกิจกรรม ดังตอไปนี้
1. การระบายความรอนของระบบปรับอากาศ
2. เชื้อโรคลีเจียนแนรในเครื่องปรับอากาศ
3. การประเมินอัตราการระบายมลสารทางอากาศจากรถยนต
4. ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดจากไอเสียรถยนต
5. การสะสมความรอนของอากาศจากรถยนต
1) การระบายความรอนของระบบปรับอากาศ
เนือ่ งจากการเปดเครือ่ งปรับอากาศ จะเปนการถายเทความรอนของคอยลรอนในเครือ่ งปรับอากาศออกสู
บรรยากาศภายนอกอาคาร สามารถคํานวณการเปลีย่ นแปลง และการรองรับไดของอากาศทีอ่ ยูนอกหองภายใตเงือ่ นไข ดังนี้
(1) อากาศที่เกิดจากตัวอาคารของโครงการ เปนอากาศที่ผานคอยลรอนของเครื่องปรับอากาศจาก
หองชุดพักอาศัย หองชุดพาณิชย หองสํานักงาน และหองที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(2) ปริมาตรอากาศจากอาคาร เกิดจากหองที่ใชเครื่องปรับอากาศ
(3) อากาศจากภายนอกอาคาร เปนอากาศทีพ่ ดั ผานมาตามชองเปดระหวางอาคาร ทําใหเกิดการดูดซับ
และแลกเปลีย่ นความรอนของคอยลรอนในเครื่องปรับอากาศจากหองตางๆ ของโครงการ โดยอากาศที่
พัดผานมากําหนดใหมีคณ
ุ สมบัติสภาวะของอากาศ จากขอมูลสถานีตรวจอากาศกรุงเทพมหานคร
โดยเฉลีย่ รายปในคาบ 10 ป ระหวาง พ.ศ. 2553 2562 ของกรมอุตนุ ยิ มวิทยา ในชวงเดือนที่
กรุงเทพมหานครมีอากาศรอนสูงสุดในรอบป คือ เดือนเมษายน มีอณ
ุ หภูมิเทากับ 36.1 0C
(4) ปริมาตรอากาศภายนอกอาคารเปนปริมาตรอากาศที่พัดผานชองเปดของอาคารอื่นกอนถึงตัว
อาคารของโครงการ โดยวิเคราะหขอมูลสถิติภูมิอากาศสถานีตรวจวัดอากาศกรุงเทพมหานครใน
คาบ 10 ป ประกอบกับในเดือนเมษายน กรุงเทพมหานคร มีลมพัดผานจากทิศใตไปยังทิศเหนือ
ซึ่งบริเวณทิศเหนือของโครงการมีการใชประโยชนเปนลํารางสาธารณะประโยชน กวาง 1.0 2.0
เมตร (ไมมีสภาพ) ถัดไปเปนวราภัส แมนชั่น 1 สูง 8 ชั้น เลขที่ 3075 และวราภัส แมนชั่น 2 สูง 8
ชั้น เลขที่ 3075/1 และลุมพินี เซ็น เตอร ลาดพราว 111 อาคาร F สูง 8 ชั้น โดยรอบอาคาร
โครงการจัดใหเปนพื้นที่สีเขียว เปดโลง อากาศสามารถพัดผานไดโดยสะดวก เมื่อพิจารณาชองเปด
สามารถใหลมพัดผานได โดยกําหนดใหขนาดชองเปดเทากับความกวางของพื้นที่ดินในทิศทางตั้ง
ฉากกับกระแสลมเทากับ 115 เมตร
สําหรับการระบายอากาศโดยวิธีกลนั้น ทางโครงการไดจัดใหมีพัดลมดูดอากาศ พรอมทั้งทอลมระบาย
อากาศสําหรับพื้นที่ที่มีระบบปรับภาวะอากาศ และพื้นที่ที่ไมมีระบบปรับภาวะอากาศ
การคํานวณหาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นกับสภาพอากาศภายนอกอาคารที่พัดผาน จะคํานวณดวยสมการ
เมื่อ

Q
Q
Cp
m

=
=
=
=
=

m x cp x t
ปริมาณความรอนของอากาศ
ความจุความรอนของอากาศ เทากับ 0.24 BTU/lb
มวลของอากาศ
CFM x Density ที่อุณหภูมินั้นๆ
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คาตัวแปรตางๆ ที่เกิดจากอาคาร
ขนาดเครื่องปรับอากาศของโครงการ =
=
=
=
ปริมาตรอากาศที่พัดผาน
=
แทนคาในสมการ
Q
=
Density ที่ 35.9 ๐ C
=
ดังนั้น มวลอากาศที่พัดผาน
=
t
=
(m x cp x t)อากาศที่CDU
=
t
=
ดังนั้น อากาศบริเวณโครงการจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น

1,067
12,804,000.0
13,508,935.1
3,752.48
37,034.70

ตัน
บีทียู/ชั่วโมง
KJ/ชั่วโมง
KJ/วินาที
ลูกบาศกเมตร/วินาที

m x cp x t
1.093
Kg/m3
40,478.93
Kg/วินาที
ความแตกตางของอุณหภูมิ
(m x cp x t)อากาศภายนอก
0.085

= 0.085 ๐ C

จากการคํานวณพบวา ชวงเปดดําเนินการมีการใชเครื่องปรับอากาศขนาด 1,067 ตัน และเมื่อใชเครื่องปรับ
อากาศพรอมกันจะทําใหอุณหภูมิของอากาศภายนอกจะสูงขึ้นประมาณ 0.085 ๐ C จากเดิม 36.1 ๐ C เพิ่มขึ้น เปน
36.185 ๐ C จะเห็นวาความรอนของบรรยากาศโดยรอบเพิ่มเพียงเล็กนอย และคาดวาจะเกิดผลกระทบในระดับไมรุนแรง

2) การใชประโยชนจากตนไมในโครงการในการลดความรอน
การมีตนไมใหญเปนจํานวนมากเปนปจจัยหนึง่ ทีช่ วยลดการรุนแรงของภูมิอากาศในเวลากลางวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพราะตนไมจะใชพลังงานความรอนจากดวงอาทิตยและสภาพแวดลอมในการดํารงชีวิต โดยการดูดเอานํ้า
ใตดินขึน้ มาแปลงสภาพใหเปนไอนํ้าผานออกมาทางปากใบ กระบวนการสังเคราะหแสงดังกลาวจะตองใชความรอนประมาณ
220 BTU เพือ่ ทําใหนํ้า 1 ลิตร เปลีย่ นเปนไอ
ดังนัน้ อาจประมาณการไดวา ถาหากตนไมขนาดใหญตนหนึง่ สามารถดูดนํ้าจากดินขึน้ มาแลวแปลงสภาพนํ้าให
เปนไอในอัตราประมาณ 130 ลิตรตอวัน ตนไมตนนัน้ จะมีความสามารถในการลดความรอนใหกับสภาพแวดลอมเทียบ
เทากับเครื่องปรับอากาศขนาด 1 ตัน หรือ 12,000 BTU
การใชตนไมขนาดใหญและขนาดกลางปลูกในบริเวณรอบๆอาคาร นอกจากจะชวยใหสภาพแวดลอมบริเวณ
ตนไมนัน้ เย็นกวาอากาศภายนอกทั่วไป ใบของตนไมจะชวยกรองแสงแดดทีจ่ ะสองลงมายังผิวดินโดยตรง เพือ่ ปองกันการ
ถายเทความรอนทีเ่ กิดจากแสงแดดโดยตรงสูดิน และชวยในการบังแสงแดดทีจ่ ะสองเขาสูชองเปดของตัวอาคารในบางมุม
หรือบางชวงเวลา (สุนทร บุญญาธิการ, 2542: 101)
การใชประโยชนจากพืชคลุมดิน เปนการปรุงแตงสภาพแวดลอมในระดับที่ตํ่าลงมาจากพุมใบของตนไมใหญ ทํา
หนาทีด่ ูดซับเอานํ้าจากใตดินมาระเหย ทําใหระดับผิวดินมีอุณหภูมติ ํ่ากวาอากาศมาก ในบางกรณีอณ
ุ หภูมทิ ่ผี วิ ดินภายใตพุม
ใบของพุมไมอาจมีอณ
ุ หภูมใิ กลเคียงกับอุณหภูมกิ ระเปาะเปยก ซึง่ ทําใหดินบริเวณนัน้ เย็น และความเย็นดังกลาวก็จะดูดซึม
เขาสูผิวดินจนสามารถทําใหดินในบริเวณนัน้ สงผานความเย็นตอเนือ่ งกันถึงพืน้ ทีใ่ ตอาคารได (สุนทร บุญญาธิการ, 2542:
102)
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การปลูกหญาหรือพืชคลุมดิน เปนเสมือนฉนวนปองกันความรอนใหกับดิน ในขณะเดียวกันก็เปนการเหนี่ยวนํา
ความเย็นลงสูดิน ซึง่ มีผลทางดานการแลกเปลีย่ นรังสีความรอนสูผิวดินทีเ่ ย็นกวา เนื่องจากความแตกตางของอุณหภูมิ
นอกจากนัน้ ยังเปนการเสริมสรางบรรยากาศทีร่ มรืน่ ตอสายตาและปองกันการสะทอนของแสง และปองกันฝุนทีเ่ กิดจากดิน
แหงอีกดวย

จากการศึกษาพบวา อากาศที่พดั ผานพืน้ ทีผ่ ิวหญาเปยกทีม่ กี ารระเหยของนํ้า จะมีอณ
ุ หภูมิลดลง ประมาณ 2 3
องศาเซลเซียส (สุนทร บุญญาธิการ, 2544)
โครงการจัดพื้นที่สีเขียวปลูกไมยืนตนโดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งสามารถชวยลดความรอนที่เกิดจากเครื่อง
ปรับอากาศได ดังนี้
(1) ขนาดเครื่องปรับอากาศรวมทั้งโครงการ 1,067 ตัน
(2) ตนไม มีความสามารถในการลดความรอนใหกับสภาพแวดลอมเทียบเทากับเครื่องปรับอากาศ ขนาด
1 ตัน (12,000 BTU) (สุนทร บุญญาธิการ, 2542: 101)
ชนิดพันธุไม

จํานวน (ตน)

สามารถลดความรอน (1 ตัน/ตน)

ตนจามจุรี

1

1

ตนเสม็ดแดง

6

6

ตนขานาง

23

23

ตนแคนา

15

15

ตนมะฮอกกานี

22

22

ตนเสม็ดขาว

2

2

ตนบุนนาคบราซิล

7

7

ตนกระพี้จั่น

3

3

ตนตีนเปดฝรั่ง

2

2

ไมยืนตนสามารถลดความรอนจากเครื่องปรับอากาศได = 81 ตัน
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ไมยืนตน 81 ตัน เทียบเทา เครือ่ งปรับอากาศได
(81 ตน x 1,2000 BTU

=
=

81
972,000

=

1,025,557.2 KJ/ชั่วโมง

=

284.88

KJ/วินาที

=

317.4

ลบ.ม./วินาที

Q

=

m x cp x t

Density ที่ 36.1 ๐ C

=

1.12

ดังนั้น มวลอากาศที่พัดผาน (317.4 x 1.12)

=

355.49

t

=

ความแตกตางของอุณหภูมิ

(m x cp x t)อากาศที่ตนไม

=
=

(m x cp x t)อากาศภายนอก
284.88/317.4

=

0.90

ปริมาตรอากาศที่พัดผาน (115 x 0.46 x 6)

ตน
BTU/ชั่วโมง

แทนคาในสมการ

Kg/วินาที

๐

ดังนั้น ตนไมภายในโครงการสามารถลดอุณหภูมิได

C

ตนไม มีความสามารถในการลดความรอนใหกับสภาพแวดลอมเทียบเทากับเครื่องปรับอากาศ ขนาด 1 ตัน (12,000
BTU) ไมยืนตนภายในโครงการ 81 ตน สามารถลดความรอน ได 0.90 ๐ C ซึ่งสอดคลองกับขอมูลจากการศึกษาที่พบวา
อากาศทีพ่ ดั ผานพืน้ ทีผ่ วิ หญาเปยกทีม่ ีการระเหยของนํ้า จะมีอณ
ุ หภูมิลดลง ประมาณ 2 3 องศาเซลเซียส
เมื่อเปดดําเนินโครงการและใชเครื่องปรับอากาศพรอมกัน จะทําใหอุณหภูมิของอากาศภายนอกสูงขึ้นประมาณ
0.085 C ทําใหอุณหภูมิสูงสุดชวงเดือนเมษายน ของ กทม. เพิ่มขึ้นจาก 36.1 ๐ C เปน 36.185 ๐ C ทําใหมีความ
รอนของบรรยากาศโดยรอบเพิ่มขึ้นเล็กนอย ซึ่ง ไมยืนตนภายในโครงการ 81 ตน สามารถลดความรอนใหกับสภาพ
แวดลอมได 0.90 ๐ C ทําใหอุณหภูมิสูงสุดเหลือ 35.29 ๐ C ดังนั้นคาดวาจะเกิดผลกระทบในระดับไมรุนแรง
๐

3) เชื้อโรคลีเจียนแนร ในเครื่องปรับอากาศ
หองที่ตองติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ถาไมมีการดูแลบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ดีพอ อาจกอใหเกิดโรค
ลีเจียนแนร (Legionnaires disease) มีสาเหตุมาจากเชือ้ แบคทีเรียลีจโิ อเนลลา นิวโมฟลา (Legionella pneumophila)
ซึ่งเปนโรคปอดอักเสบเฉียบพลัน เชื้อนี้จะงอกเจริญในหอผึ่งเย็นที่มีอุณหภูมิเหมาะสม (25 45 องศาเซลเซียส) และ
ปลิวออกไปในบริเวณใกลเคียง เมื่อหายใจเอาละอองฝอยของนํ้าที่มีเชื้อปนเปอน หากผูที่ไดรับเชื้อมีภูมิตานทานตํ่า
เชน คนสูงอายุ หรือคนที่มีโรคประจําตัวก็จะเกิดปอดอักเสบได (ระยะฟกโรค 5 15 วัน) และมักเสียชีวิตถาไดรับการ
รักษาไมถูกตองหรือไมทันการณ (วารสารวิชาการสาธารณสุข , 2544 ปที่ 10 ฉบับที่ 1 หนา 17) ดังนั้นจะเห็นไดวาโรค
ดังกลาว เปนโรคที่มีอันตรายรายแรง และหากวินิจฉัยโรคไมถูกตอง อาจจะทําใหการรักษาไมถูกตอง และโรคดังกลาวมี
ระยะฟกตัว ไมแสดงอาการทัน ที ทํา ใหไมสามารถระบุแนชัด วาไดรับ เชื้อ มาจากที่ใ ด (อางถึงจากบทความของ
ดร.ธนาคม สุนทรชัยนาทแสง และสุรศักดิ์ อัง ศรีส ุรพร คณะวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วารสารเทคโนโลยีพลังงาน ปที่ 28 ฉบับที่ 160 พ.ศ.2545)
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บทที่ 4
สําหรับโครงการคาดวาเกิดเชื้อแบคทีเรียลีจิโอเนลลา นิวโมฟลา นอยมาก เนื่องจากโครงการเลือกใชเปน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (Split type) และสารทําความเย็นเปนชนิดที่ไมเปนอันตรายตอรางกาย และไมติดไฟ
โดยเลือกระบบ SPLIT TYPE ใชสารทําความเย็น HCFC22, HFC 410A หรือเทียบเทา
4) ความเขมขนของสารมลพิษที่เกิดขึ้นจากรถยนต
การประเมินผลกระทบจากการจราจรภายในโครงการ จะคาดการณปริมาณการระบายมลสารจากจํานวน
รถยนตของโครงการ ทีป่ ระเมินไวสูงสุดตามจํานวนทีจ่ อดรถของโครงการ กําหนดใหรถยนตทีว่ งิ่ เขา ออกสวนใหญเปน
เครื่องยนตเบนซิน สําหรับคาตัวคูณการระบายมลพิษสําหรับรถยนตเครื่องยนตเบนซินภายในโครงการ รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4.1 17 ตัวคูณ การระบายมลพิษ (Emission factor) ไอเสีย รถยนต สํา หรับ รถยนตนั่งสวนบุค คล
เครื่องยนตเบนซิน
คาตัวคูณการระบายมลพิษ (กรัม/กิโลเมตร)
ที่ระดับความเร็วรถยนตวิ่ง 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง

มลสารทางอากาศ
ฝุนละอองรวม (TSP)[1]

3.23

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM 10)[1]

0.62

คารบอนมอนอกไซด (CO)[2]

1.00

ไฮโดรคารบอน (HC)[2]

0.10

ออกไซดของไนโตรเจน (NOx)[2]

0.08

ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)[3]

0.0405

หมายเหตุ : [1] Emission Factor for particulate matter Section 13.2.1 Paved Roads, US. EPA, 2006
[2] กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม, 2553
[3] Emission Estimation Technique Manual for Combustion Engines Version 3.0, 2008

การคํานวณอัตราการระบายมลสารทางอากาศ ตามสมการขางตนเมื่อใชปริมาณรถยนตที่เขา ออกโครงการ
สูงสุดเทากับ 218 คัน/ชั่วโมง ระยะทางไกลที่สุดเทากับ 200 เมตร หรือ 0.2 กิโลเมตร ที่ความเร็วรถ 20 กิโลเมตร/
ชั่วโมง และใชคาตัวคูณการระบายที่ทําใหเกิดมลสารไดสูงที่สุดจากตารางที่ 4.1 14
การประเมินความเขมขนของมลสารจากรถยนต ใชแบบจําลองแบบกลอง (Box Model) ซึ่งเหมาะสม
สําหรับการหาคาความเขมขนแบบเปนพื้นที่กวาง ตามสมการ C = Q/dWM
กําหนดให
d

= ความกวางของพื้นที่โครงการประมาณ 115 เมตร

W = ความเร็วลม (เมตร/วินาที) สถิติภูมิอากาศสถานีกรุงเทพมหานคร คาบ 10 ป โดยเลือก
สถานการณที่เลวรายทีส่ ุด = 0.9 นอต หรือ 0.46 เมตร/วินาที
M = Mixing Height ของสถานีกรุงเทพมหานครรวมทัง้ ป ของ พ.ศ.2557 เทากับ 557.55 เมตร
เมื่อแทนคาตามสมการ เพื่อหาคาความเขมขนของมลสารที่เกิดขึ้นจากรถยนตที่วิ่งเขา ออกโครงการ ใน
กรณีวิกฤต (Worst Case) ดังนี้
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บทที่ 4
ตารางที่ 4.1 18 ความเขมขนของมลสารที่เกิดขึ้นจากรถยนตเมื่อเปดดําเนินการ
มลสารจากรถยนต
1. ความเขมขนของฝุนละอองรวม (TSP)
มีข นาดตั้ง แต 0.1 100 ไมครอน โดยฝุนละอองมีผ ล
กระทบตอสุขภาพอนามัย ของคนจากการรวมตัว ของฝุน
ละอองกับสารมลพิษทางอากาศอื่น ทําใหเกิดเปนพิษมาก
ขึ้น

ความเขมขนของสารมลพิษ
Q

= 3.23 x 0.2 x 218
= 140.83
กรัม/ชั่วโมง
= 39.12
มิลลิกรัม/วินาที

TSP

= 39.12/(115x 0.46 x 557.55)
= 0.0013
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร

(ไมเกินคามาตรฐานคุณภาพอากาศทีก่ ําหนดไว 0.33 มิลลิกรัม /ลูกบาศกเมตร ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547)
2. ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10)
Q
= 0.62 x 0.2 x 218
ปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน จะเขาสูรางกายทาง
= 27.03
กรัม/ชั่วโมง
ระบบหายใจ ทําใหรบกวนระบบการหายใจโดยตรง ฝุนขนาดนี้
= 7.51
มิลลิกรัม/วินาที
สามารถเขาไปสะสมอยูในถุงลมปอดได โดยฝุนขนาดเล็กสวน PM
= 7.51/(115x 0.46 x 557.55)
10
หนึง่ จะมาจากการเผาไหมทีไ่ มสมบูรณในเครือ่ งยนตดีเซล สวน
= 0.0003
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร 5.6x
การเผาไหมในรถเครือ่ งยนตเบนซินจะพบนอยมาก ดังนัน้ ถา
พิจารณาเฉพาะแหลงกําเนิดจากทอไอเสีย จะพบวาฝุนขนาด (ไมเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศทีก่ ําหนดไว 0.12 มิลลิกรัม /ลูกบาศกเมตร ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547)
เล็กสวนใหญเกิดจากรถบรรทุก
3. ความเขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)
Q
= 0.0405 x 0.2 x 218
กาซซัล เฟอรไดออกไซดทีป่ ลดปลอยออกมาสูชัน้
= 1.77
กรัม/ชั่วโมง
บรรยากาศจะมีแหลงกําเนิดจากยานพาหนะบนทองถนนอยูที่
= 0.49
มิลลิกรัม/วินาที
ประมาณรอยละ 5 ซึ่ง ปจจุบนั มีก ารบัง คับ ใชนํ้ามัน ตาม SO
= 0.49/(115x 0.46 x 557.55)
2
มาตรฐาน Euro 4 ในนํ้ามันดีเซลมีกํามะถันเทากับ 50 ppm
= 0.00002
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
จากการสอบถามเจาหนาทีฝ่ ายวิจยั คุณภาพอากาศ กรม หรือ = (0.00002 x24.45)/64
ควบคุมมลพิษ ไดใหขอมูลวาในการปลดปลอยกํามะถันออกมา
= 0.00001
ppm (ที่ T = 25 0C)
จากเครือ่ งยนตจะพบปะปนออกมาอยูในรูปของฝุนละออง โดย
(ไมเกิน มาตรฐานคุณ ภาพอากาศที่ก ํา หนดไว 0.12 ppm ตามประกาศคณะ
จะพบเปนรูปของกาซซัลเฟอรไดออกไซดนอยมาก
กรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547)
4. ความเขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซด (CO)
กาซคารบอนมอนอกไซดเกิดจากการเผาไหมไมสมบูรณ
เนื่องจากในเครื่องยนตดีเซล มีอัตราสวนระหวางอากาศตอ
เชื้อเพลิงสูงกวาในเครื่องยนตเบนซิน จึง ทํา ใหอัต ราการ
ปลอยกาซคารบอนมอนอกไซดจากเครื่องยนตเบนซินจะสูง
กวาจากเครื่องยนตดีเซลมาก

Q

= 1.00 x 0.20 x 218
= 43.60
กรัม/ชั่วโมง
= 12.11
มิลลิกรัม/วินาที

CO

= 12.11/(115x 0.46 x 557.55)
= 0.0004
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร

(ไมเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กําหนดไว 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538)
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มลสารจากรถยนต

ความเขมขนของสารมลพิษ

5. ความเขมขนของสารประกอบไฮโดรคารบอน (HC)
เกิดจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณ จะปนออกมากับแกสไอ
เสีย ไฮโดรคารบอนบางชนิดเปนสารกอมะเร็ง ทําใหระคาย
เคืองตอจมูก ตา หลอดลม และปอด ทําใหเกิดปญหาตอ
ระบบทางเดินหายใจ ปจจุบันยังไมมีคามาตรฐานกําหนด

Q

= 0.10 x 0.20 x 218
= 4.36
กรัม/ชั่วโมง
= 1.21
มิลลิกรัม/วินาที

HC

= 1.21/(115x 0.46 x 557.55)
= 0.00004
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
= (0.00004x 24.45)/13
= 0.0001
ppm (ที่ T = 25 0C)
(ปจจุบันไมมีคามาตรฐานกําหนดไว)

หรือ

6. ความเขมขนของไนโตรเจนไดออกไซด (NO2)
การรับ NOx ในระดับตํ่าอาจทําใหคนที่มีโรคระบบทาง
เดินหายใจมีความผิดปกติข องปอด และอาจเพิ่ม การเจ็บ
ปวยของโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก ขณะที่การรับ NOx
เปนเวลานานอาจเพิ่มความไวที่จะติดเชื้อโรคระบบทางเดิน
หายใจ และทําใหปอดมีความผิดปกติอยางถาวร

Q

= 0.08 x 0.20 x 218
= 3.49
กรัม/ชั่วโมง
= 0.97
มิลลิกรัม/วินาที

NO2
หรือ

=
=
=
=

0.97/(115 x 0.46 x 557.55)
0.00003
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
(0.00003x 24.45)/46
0.00002
ppm (ที่ T = 25 0C)

(ไมเกิน มาตรฐานคุณ ภาพอากาศที่ก ํา หนดไว 0.17 ppm ตามประกาศคณะ
กรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552)

ตารางที่ 4.1 19

การประเมินคาความเขมขนของมลสารที่เกิดจากรถยนตของโครงการ
TSP
(mg/m3)

PM 10
(mg/m3)

SO2
(ppm)

CO
(mg/m3)

THC
(ppm)

NO2
(ppm)

(1) คาทีไ่ ดจากการตรวจวัดบริเวณพืน้ ที่โครงการ
วันที่ 30 มกราคม 2 กุมภาพันธ 2563

0.094

0.051

0.001

0.82

3.45

0.023

(2) คาจากการคํานวณ ความเขมขนของสาร
มลพิษจากรถยนต

0.0013

0.0003

0.00001

0.0004

0.0001

0.00002

(3) มลพิษ ที่ค าดวาจะเกิด ขึ้น บริเวณพื้น ที่ 0.0953
โครงการ (1)+(2)

0.0513

0.001

0.8204

3.4501

0.023

0.33[2]
(24 ชม.)

0.12[2]
(24 ชม.)

0.12[2]
(24 ชม.)

34.2[1]
(1 ชม.)

รายการ

คามาตรฐาน
มาตรฐาน : [1]
[2]
[3]

≯ 0.17[3]
(1 ชม.)

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 10 พ.ศ.2538
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552
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บทที่ 4
จากตารางขางตน มลสารที่ระบายออกจากทอไอเสียของรถยนตของโครงการ และเมื่อรวมกับคาจากการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศปจจุบันของโครงการ มีคาความเขมขนไมเกินคามาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไปคาดวา
ผลกระทบที่เกิดจากมลสารที่ระบายออกจากรถยนตภายในโครงการ จะไมสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
5) ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดจากไอเสียรถยนต
กาซคารบอนไดออกไซดเกิดขึ้นจากการเผาไหมเชื้อเพลิงของสารประกอบที่มีคารบอนเปนองคประกอบ เชน
ไม และเชื้อเพลิงจากฟอสซิล เปนตน สําหรับกิจกรรมของโครงการ พบวา กาซคารบอนไดออกไซด สวนใหญเกิดจาก
การเผาไหมของนํ้ามันเชื้อเพลิงจากรถยนตภายในโครงการ คํานวณหาคา Carbon Emission Coefﬁcient โดยใชสูตร
CO2 ที่ปลดปลอย = ปริมาณ C ที่ได x %การ Oxidize C x (m.w.CO2)
(m.w.C)
กําหนดให
มีรถยนตนั่งใชนํ้ามันเบนซิน

= 218

คัน/วัน

ระยะทางที่รถวิ่งเขาที่จอดรถ

= 0.20

กิโลเมตร

อัตราการใชนํ้ามันของรถยนต

= 0.20

ลิตร/กิโลเมตร/คัน

ปริมาณนํ้ามันที่ใชในโครงการทั้งหมด

= 8.72

ลิตร/วัน

คาความจุความรอนของนํ้ามันเบนซิน

= 31.48

เมกะจูล/ลิตร

(ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน,พ.ศ.2551)
คาพลังงานที่ใชทั้งหมด

= 274.51 เมกะจูล/วัน

นํ้ามันเบนซิน(Gasoline) มี Carbon

= 2,421

g(C)/gallon

(ที่มา: U.S.EPA."Emission Facts". February 2005)
นํ้ามันเบนซิน 1 แกลอน (3.785 ลิตร) มี Carbon =
ถานํ้ามันเบนซิน 1 ลิตร มี Carbon

2,421 g(C)

= 639.63

g(C)

การหาคา Carbon Emission Coefﬁcient
คา Carbon Emission ของนํ้ามันเบนซิน = 639.63/31.48 g(C)/เมกะจูล
= 20.32

g(C)/เมกะจูล

คา C จากรถยนตในโครงการที่ปลอยออก = 5,577.95
(คาพลังงานที่ใชทั้งหมด x C Emission) = 232.41
คิดเปน CO2 ที่ปลดปลอย

g(C)/วัน
g(C)/ชั่วโมง

= ปริมาณ C ที่ได x%การ OxidizeC x (m.w.CO2)
(m.w.C)
= 232.41 x 0.99 x (44/12)
= 843.67

g(CO2)/ชั่วโมง
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บทที่ 4
จากการคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ที่ปลดปลอยออกมาจากรถยนตของโครงการจํานวน
218 คัน พบวา มีกาซคารบอนไดออกไซดเกิดขึ้น เทากับ 843.67 กรัม /ชั่วโมง เทียบเปนคารบอนที่เกิดขึ้น 232.41
กรัม/ชั่วโมง
โครงการจัดใหมีพื้นที่สเี ขียวบริเวณชัน้ ลาง และบนอาคาร ปลูกไมยืนตนและไมคลุมดิน ซึ่งสามารถชวยดูดซับ
คารบอนไดออกไซดที่เกิดขึ้นได 3,254.48 กรัม/ชั่วโมง หรือ 32,544.8 กรัม/วัน ดังนัน้ คาดวาผลกระทบทางดานมลพิษ
ทางอากาศจากรถยนตภายในโครงการจะเกิดขึ้นในระดับนอย ซึ่งสามารถประเมินประสิทธิภาพในการดูดซับกาซของ
พืน้ ที่สีเขียวของไมยืนตน และไมพุมคลุมดิน ในชวงเวลาที่พืชสังเคราะหแสงตั้งแตชวงเวลา 7.00 น. 17.00 น. เปนระยะ
เวลา 10 ชั่วโมง ไดดังตารางที่ 4.1 20

6) การสะสมความรอนของอากาศจากรถยนต
ชวงเปดดําเนินการมีปริมาณรถยนตวิ่งเขา ออกโครงการมากขึ้น ชวงเวลาที่มีรถยนตวิ่งมากที่สุดจะเปนชวง
เวลาเรงดวนเชา ซึ่งจะทํา ใหมีการสะสมความรอนของอากาศจากรถยนต จากการคํานวณโดยใชสมการหาปริมาณ
ความรอนของอากาศ ดังสมการ

Q =
เมื่อ

x v x Cp x t

Q = ปริมาณความรอน (kJ)
Cp = ความจุความรอน (kJ/(Kg.K))
= ความหนาแนน (Kg/m3)
v = ปริมาตร (m3)
t = ความแตกตางของอุณหภูมิ (๐ C)

กําหนดให
กําหนดเปนรถยนตนั่งใชนํ้ามันเบนซิน

= 218

คัน

ระยะทางที่รถวิ่งในลานจอดรถ

= 0.20

กิโลเมตร

อัตราการใชนํ้ามันของรถยนต

= 0.2

ลิตร/กิโลเมตร/คัน

ปริมาณนํ้ามันที่ใชในโครงการทั้งหมด

= 8.72

ลิตร/วัน

= 15: 1

(ตอหนวยนํ้าหนัก)

หาปริมาตรไอเสีย
ปริมาตรอากาศที่ใชเผาผลาญเชื้อเพลิง

นํ้ามันเบนซินมีความหนาแนน 730 kg/m3 ดังนั้นนํ้ามันเบนซิน 1 m3 จะมีนํ้าหนัก 730 kg
รถยนตในโครงการใชนํ้ามัน (730x8.72)/1,000

= 6.37

kg

อัตราสวนการเผาไหม (15:1) จะไดอากาศ (6.37x15)

= 95.48

kg

แตอากาศมีความหนาแนน

= 1.1

kg/m3

ดังนั้นที่อากาศ 95.48 kg จะมีปริมาตร

=

ปริมาตรไอเสียจากรถยนต

= ปริมาตรอากาศที่ใชเผาผลาญ

86.80 m3
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บทที่ 4
คาตัวแปรเกี่ยวกับไอเสีย
ความหนาแนนของไอเสีย

=

1.19

kg/m3

คาความจุความรอนของไอเสีย

=

1.008

kJ/kg. 0C

(ธนกร ณ พัทลุง.“ขอพิจารณาศักยภาพความรอนทิ้งสําหรับติดตั้ง Economizer”.สมาคมสง
เสริมเทคโนโลยี(ไทย ญี่ปุน))
0

ความรอนจากไอเสียรถยนต

=

90

C

แทนคาสมการหาปริมาณความรอนจากไอเสีย
ปริมาณความรอน (Q)

= 86.80 x 1.19 x 1.008 x 90
= 9,371.04 kJ/ชัว่ โมง หรือ 2.60 kJ/วินาที

คาตัวแปรตางๆ ของอากาศภายนอก
พื้นที่ชองเปดในการระบายอากาศ
(557.55x115)

= ความกวางชองเปด x ความสูง
= 64,118.25 ตารางเมตร

ความเร็วลมเฉลี่ยทั้งปจากสถิติภูมิอากาศคาบ 10 ป 0.46 เมตร/วินาที
ปริมาตรลมที่พัดผานอาคาร

= 29,494.40

ลูกบาศกเมตร/วินาที

แตอากาศที่ 33.3 0C มีความหนาแนน

= 1.1

กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร

จะไดมวลของอากาศ (m)

= 32,443.83

กิโลกรัม/วินาที

อากาศมีคาความจุความรอน (Cp)

= 0.25

Kcal/Kg. C

= 1.0467

KJ/(Kg. C)

แทนคาหาคาความแตกตางของอุณหภูมิในอากาศ
จาก
แทนคา

Q
2.60
t

= m x Cp x t
= 32,443.83 x 1.0467 x t
= 0.0001 ๐ C

ชั่วโมงเรงดวน จํานวนที่จอดรถยนตของโครงการ เทากับ 218 คัน ที่จะวิ่งออกสูภายนอกโครงการพรอม
กัน จะทําใหมีการสะสมความรอนของอากาศจากรถยนตเทากับ 0.0001 ๐ C
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บทที่ 4
สรุป ผลกระทบมลภาวะทางอากาศ ทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนินโครงการและมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ชวงเปดดําเนินการดังนี้
กิจกรรม/แหลงกําเนิด

บริเวณที่คาดวาไดรับผลกระทบ

แนวทาง/มาตรการปองกันลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

1. การระบายความรอน 1. การระบายความรอนของระบบปรับอากาศ ภายในอาคาร
ของระบบปรับอากาศ
มีภาระการทําความเย็นประมาณ 1,067 ตัน เมื่อเปดดําเนิน
2. เชื้อ โรคลีเ จีย นแนรใน โครงการและใชเครื่อ งปรับ อากาศพรอมกัน จะทํา ให
เครื่องปรับอากาศ
อุณ หภูมิข องอากาศภายนอกสูง ขึ้น ประมาณ 0.085 ๐ C
ทําใหอุณหภูมิสูงสุดชวงเดือนเมษายน ของ กทม. เพิ่มขึ้น
จาก 36.1 ๐ C เปน 36.185 ๐ C ทํา ใหมีค วามรอนของ
บรรยากาศโดยรอบเพิ่ม ขึ้น เล็ก นอย ซึ่ง ไมยืนตนภายใน
โครงการ 81 ตนสามารถลดความรอนใหกับสภาพแวดลอม
ได 0.90 ๐ C ทําใหอุณหภูมิสูงสุดเหลือ 35.29 ๐ C ดังนั้น
คาดวาจะเกิดผลกระทบในระดับไมรุนแรง ซึ่งสอดคลองกับ
ขอมูล จากการศึก ษาที่พ บวาอากาศทีพ่ ัดผานพื้นที่ผิวหญา
เปยกที่มกี ารระเหยของนํ้า จะมีอณ
ุ หภูมิลดลง ประมาณ 2 3
องศาเซลเซียส
2. เชื้อ โรคลีเจีย นแนรในเครื่อ งปรับ อากาศ คาดวาเกิด
แบคทีเ รีย ลีจ ิโ อเนลลา นิว โมฟลา นอยมาก เนื่อ งจาก
โครงการเลือกใชเปนเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (Split
type) และสารทําความเย็น เปนชนิดที่ไ มเปนอันตรายตอ
รางกาย และไมติดไฟ

1. จัดใหมีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นลาง และบนอาคาร ชั้นที่ 4 และชั้น
ดาดฟา มีพ ื้นที่ีส ีเขีย วทั้ง หมด 1,972.92 ตร.ม. และมีไมยืนตน
รวม จํานวน 81 ตน ไดแก ตนจามจุรี ตนเสม็ดแดง ตนขานาง ตน
แคนา ตนมะฮอกกานี ตนเสม็ดขาว ตนบุนนาคบราซิล ตนกระพีจ้ ่นั
ตน ต ีน เป ดฝ ร ง่ั เ พ อ่ื ค วา ม ร มรื่น แ ละ ช วย ด ดู ซ ับ ก า ซ
คารบอนมอนอกไซด
2. ออกแบบอาคารโครงการ เลือกใชวัสดุทเี่ ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และพิจารณาระบบหมุนเวียนของอากาศภายใน และภายนอก
อาคาร เพื่อใหอาคารไมรอนหรือไมมีอากาศหมุนเวียน ซึ่งสามารถ
ลดการใชเครือ่ งปรับอากาศไดในระดับหนึง่
3. ออกแบบระบบระบายอากาศภายในอาคารใหเพียงพอตามกฎ
กระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)
4. ดูแลระบบระบายอากาศในอาคารอยูเสมอ เปดประตูอาคารบาง
จุด เพื่อใหอากาศถายเทไดสะดวก

3. ความเขมขนของสาร 3. ความเขมขนของสารมลพิษที่เกิดขึ้นจากลานจอดรถยนต 5. ประชาสัม พันธใหผูใชรถยนตดับเครื่อ งยนตทันที เมื่อ เขาจอด
มลพิษที่เกิดขึ้นจากลาน ของโครงการ ดังนี้
เรียบรอยแลว รวมทั้งรณรงคงดใชเสียงแตรภายในพื้นที่โครงการ
จอดรถยนตของผูพัก ฝุนละอองรวม (TSP) รวมกับคุณภาพอากาศบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ 6. ควบคุม ความเร็ว ของรถยนตภายในโครงการ เชน ปายจํากัด
อาศัย
ในปจจุบนั 0.094 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร คาดวาจะเกิดขึน้
ความเร็ว คันชะลอความเร็ว เพื่อไมใหเกิดการฟุงกระจายของ
4. กาซคารบอนไดออกไซด 0.0953 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร (คามาตรฐาน 24 ชัว่ โมง ไมเกิน
ฝุนละอองบนถนนภายในโครงการ
จากไอเสียรถยนต
0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร)
5. การสะสมความรอนของ ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) รวมกับคุณภาพ
อากาศจากรถยนต
อากาศบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการในปจจุบนั 0.051 มิลลิกรัม/ลูกบาศก
เมตร คาดวาจะเกิดขึน้ 0.0513 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร (คา
มาตรฐาน 24 ชัว่ โมงไมเกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร)
กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) รวมกับคุณภาพอากาศบริเวณ
พืน้ ทีโ่ ครงการในปจจุบนั 0.001 ppm คาดวาจะเกิดขึน้ 0.001
ppm (คามาตรฐาน 24 ชัว่ โมง ไมเกิน 0.12 ppm)
กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) รวมกับคุณภาพอากาศบริเวณพืน้ ที่
โครงการในปจจุบนั 0.82 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร คาดวาจะเกิดขึน้
0.8204 มิลลิกรัม /ลูกบาศกเมตร (คามาตรฐาน 1 ชัว่ โมง ไมเกิน
34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร)
สารประกอบไฮโดรคารบอน (HC) รวมกับคุณภาพอากาศบริเวณ
พืน้ ทีโ่ ครงการในปจจุบนั 3.45 ppm คาดวาจะเกิดขึน้ 3.4501
ppm (ปจจุบนั ไมมีคามาตรฐานกําหนดไว)
ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) รวมกับคุณภาพอากาศบริเวณพืน้ ที่
โครงการในปจจุบนั 0.023 ppm คาดวาจะเกิดขึน้ 0.023 ppm
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กิจกรรม/แหลงกําเนิด

บริเวณที่คาดวาไดรับผลกระทบ

แนวทาง/มาตรการปองกันลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

(คามาตรฐาน 1 ชัว่ โมงไมเกิน 0.17 ppm)
4. ก าซคารบอนไดออกไซดจากไอเสีย รถยนต เกิด ขึน้
ประมาณ 843.67 กรัม/ชัว่ โมง ขณะทีต่ นไมในโครงการดูดซับ
CO2 ได 3,254.48 กรัม/ชั่วโมง หรือ 32,544.8 กรัม/วัน
5. การสะสมความรอนของอากาศจากรถยนต การเผาไหมเชือ้
เพลิงทําใหเกิดไอเสียพรอมความรอนจากการเผาไหมสูอากาศ
ภายนอก 0.0001 ๐ C ซึ่งเปนปริมาณที่เพิ่มขึน้ แบบไมมีนยั
สําคัญตอการเกิดผลกระทบ

4.1.4 ระดับเสียง
1) ระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ
การคํานวณผลกระทบดานเสียง โดยทําการประเมินตามลําดับเวลาในการทํางาน ดังนี้
1) ประเมินการรื้อถอนอาคารเดิม และพื้นคอนกรีตเดิม
2) ประเมินการกอสรางโครงการ โดยแบงเปน ชวงทําฐานราก ชวงขึ้นโครงสราง ชวงขึ้นโครงสรางและชวง
ตกแตงทํางานพรอมกัน และชวงตกแตงอาคาร
3) ประเมินการรื้อถอนสํานักงานขายโครงการ
โครงการใชเวลาในการรื้อถอน และกอสราง ประมาณ 24 เดือน โดยมีระยะเวลาในการทํางานในแตละชวง ดังนี้
ระยะเวลา (เดือน)
รายการ
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1) รื้อถอนอาคารและพื้นเดิม
2) ฐานราก
3) โครงสราง
4) งานตกแตง
5) รื้อถอนอาคารสํานักงานขาย

เสียงจากกิจกรรมตางๆ มีคาระดับความดัง และความถี่ที่แตกตางกัน ซึ่งการไดรับเสียงที่ดังเกินไปอาจกอใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพ ดังนั้นเพื่อควบคุมใหมีการใชเสียงอยางพอเหมาะ จึงมีการกําหนดมาตรฐานของเสียงขึ้นมาเพื่อ
ตรวจสอบระดับของเสียง โดยแบงออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับดี ควรเปนเสียงที่ดังไมเกิน 55 เดซิเบลเอ ระดับปาน
กลาง ควรเปนเสียงที่ดังระหวาง 55 – 70 เดซิเบลเอ และระดับที่มีผลกระทบตอสุขภาพ คือ เสียงที่มีความดังเกิน 70
เดซิเบลเอ
คาดัชนี

ระดับคุณภาพเสียง

< 55 dB(A)

ดี

55 – 70 dB(A)

ปานกลาง

> 70 dB(A)

มีผลกระทบตอสุขภาพ

ที่มา : http://gendb.pcd.go.th/NOISE/standard.jpg
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และคามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 ที่
กําหนดใหระดับเสียง Leq 24 hr มีคาไมเกิน 70 dB(A) และ Lmax มีคาไมเกิน 115.0 dB(A)
ระดับเสียงในบรรยากาศปจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งไดทําการตรวจวัด 24 ชั่วโมง ตอเนื่องกัน 3 วัน พบ
วามีค า Leq 1 hr มีค าอยูในชวง 61.3 – 68.8 dB(A) คา Leq 24 hr มีค า 64.7 66.2 dB(A) คา Lmax
91.5 – 96.6 dB(A) และคา L90 มีคาอยูในชวง 55.1 – 62.8 dB(A) ซึ่งมีคาไมเกินคามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 ที่กําหนดใหระดับเสียง Leq 24 hr มีคาไมเกิน
70 dB(A) และ Lmax มีคาไมเกิน 115.0 dB(A)
ซึ่งในการประเมินผลกระทบดานเสียง จะคํานวณโดยนําอาคารที่อยูใกลเคียงโครงการมากที่สุดในแตละดาน
มาทําการคํานวณ ตามระยะหางจากจุดที่เปนแหลงกําเนิดเสียง ไปยังจุดที่มีผูรับเสียง โดยคาระดับเสียงที่ไดจะนํามา
เปรียบเทียบกับคามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป คือ คาระดับเสียง Leq 24 hr ตองมีคาไมเกิน 70 dB(A) และคาเสียง
รบกวน ตองไมเกิน 10 dB(A) ซึ่งหากคาระดับเสียงที่ไดจากการคํานวณมีคาเกินคามาตรฐาน จะตองลดความดังของ
เสียงใหไมเกินคามาตรฐาน โดยจัดใหมีมาตรการลดและปองกันผลกระทบดานเสียง และจัดใหมีกําแพงกันเสียง

2) การคํานวณหาระดับเสียงตอพื้นที่ขางเคียง
การคํานวณหาระดับความดังของเสียงที่เกิดขึ้นจากโครงการ และระดับเสียงรบกวน สามารถคํานวณระดับ
เสียงได ดังนี้
(1) การคํานวณระดับความดังของเสียงที่เกิดขึ้น
สมการ L2– L1

=

เมื่อ

LL

=

L2

=

L1 20log (S2/S1)

=

คาสัม ประสิท ธิ์ก ารดูด กลืน , ใช American National Standard
Institute. ANSI.S1.26 1978. “Absorption of Sound by
atmosphere” for 28 ๐ C, relative humidity of 70% and a
frequency of 500 Hz. (0.26 dB/100m)
ระดับเสียงที่ตองการทราบ
ระดับเสียงที่แหลงกําเนิดเสียง (ที่ระยะอางอิง 10.0 เมตร)
ระยะอางอิงของแหลงกําเนิดเสียง (10.0 เมตร)
ระยะหางจากแหลงกําเนิด (1.0 เมตร)

โดยที่

L2
L1
S1
S2

=
=
=
=

20log (S2/S1) LL
S2
S2

การคํานวณระดับเสียงรวมจากแหลงกําเนิดตางๆ
Lp รวม

10 log (10Lp1/10 + 10Lp2/10)

=

โดยที่ Lp รวม
Lp1
Lp2

=
=
=

คาระดับเสียงรวม
คาระดับเสียงปจจุบัน
คาระดับเสียงจากแหลงกําเนิดบริเวณจุดอางอิง
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(2) การคํานวณระดับเสียงที่ลดลงจากกําแพงกันเสียง
(2.1) หาคาระดับเสียงที่ลดลงจากกําแพงกันเสียง ดวยคา Fresnel Number
หาคาระดับ เสีย งที่ล ดลงจากกํา แพงกัน เสีย ง ดวยคา Fresnel Number หรือ คา “N” ดัง นี้
(Foreman, 1990) ใชคา N > 0
สมการ N

เมื่อ

= 2
= ผลตางของระยะทางจากแหลงกําเนิดเสียงถึงจุดรับเสียงอันเนื่องมาจาก
ความสูงและความหนาของกําแพง
= ความยาวคลื่นของคลื่นเสียง (เมตร)

หาเสียงเมื่อผานกําแพงกันเสียง และเสียงที่ออมผานกําแพงกันเสียง ดังนี้ (Foreman, 1990)

สมการ
= a+b–d
หาคาระดับเสียงลดลงเนื่องจากกําแพงกันเสียง ดังนี้ (Maekawa formulas)
L = 10 log (3+20N)
(2.2) หาคาการลดเสียงจากผนังอาคารซึ่งมีวัสดุหลายชนิด
กรณีที่แผนกั้นเสียงนั้นคือตัวผนังหองที่มีทั้งหนาตางและประตู และ/หรือมีวัสดุกั้นเสียงหลายชนิด
(different materials) ในการคํานวณคา TL นั้นจะตองคํานวณคา “ ” รวมกอน ดังนี้
รวม

= ( 1S1+ 2S2+….+ nSn)/S
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รวม

เมื่อ

n

Sn

S

=
=
=
=

ผลรวมของสัมประสิทธิ์การสงผานเสียง
สัมประสิทธิ์การสงผานเสียงของวัสดุกั้นเสียงชนิดที่ n
พื้นที่ผิวของวัสดุกั้นเสียงชนิดที่ n
ผลรวมของพื้นที่ผิวทั้งหมดของวัสดุกั้นเสียงทุกชนิด

คา TL และ คา

มีความสัมพันธ ดังสูตรตอไปนี้
TL = 10 log 1/

(3) การรวมระดับความเขมเสียง
เมื่อมีแหลงกํา หนดเสียง 2 แหลง ทํางานพรอมกัน การรวมระดับความเขมเสียง จะตองนําผลตางของ
แหลงกําเนิดเสียงทั้งสอง ( L = L2 L1) เทียบกับ แกน x ของกราฟ เพื่อลากเสนหาจุดตัดที่แกน y ซึ่งจะไดคาที่นํา
มาปรับแก (L+) โดยนําคาไปรวมกับความเขมเสียงของแหลงกําเนิดเสียงที่มคี าสูง (L+ + L2) จะไดคาเสียงจากแหลง
กําเนิด 2 แหง รวมกัน (Lt)

(4) การคํานวณคาระดับเสียงรบกวน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่องคาระดับเสียงรบกวน
กําหนดใหคาระดับเสียงรบกวน ไมเกิน 10 dB(A) ของระดับเสียงพื้นฐาน ดังนี้
คาระดับเสียงรบกวน = ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)
(5) คาระดับเสียงที่ใชในการคํานวณ
การรื้อถอน และการกอสรางทุกประเภทจะมีเสียงดังรบกวนอยูเสมอ แหลงกําเนิดเสียงสวนใหญ
เกิดจากการทํางานของเครื่องจักรกล อุปกรณและเครื่องมือชนิดตางๆ ภายในระยะเวลาสั้นๆ ระดับความดังของเสียง
รบกวนที่เกิดขึ้นในชวงกอสราง โดยระดับเสียงที่ระยะหางจากจุดกําเนิด 10.0 เมตร มีรายละเอียดดังนี้
การรื้อถอน
ระดับเสียง (Leq) 74 dB(A)
(ทําการรื้อถอนโดยใชเครื่อง Hydraulic Breaker Power Pack)
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การทําฐานราก
การขึ้นโครงสราง
การเก็บงานและงานตกแตง
ที่มา :

ระดับเสียง (Leq) 70 dB(A)
ระดับเสียง (Leq) 80 dB(A)
ระดับเสียง (Leq) 84 dB(A)

Department for Environment Food and Rural Affairs; Gov.uk, Update of Noise Database for
Prediction of Noise on Construction and Open Sites, 2005

ชวงที่มีการขึ้นโครงสราง และการเก็บงานและงานตกแตงเมื่อมีการทํางานพรอมกัน คาระดับความดังของเสียง
รบกวน โดยระดับเสียงที่ระยะหางจากจุดกําเนิด 10.0 เมตร มีคา ระดับเสียง (Leq) 85 dB(A) โดยคํานวณไดจาก
สูตรการรวมเสียง ดังนี้
Lp รวม
= 10log( 10Li/10)
เมื่อ Lp รวม =

ระดับเสียงรวม (dB(A))

Li
= ระดับเสียงจากแหลงกําเนิดแตละแหลง (dB(A))
กรณีชวงขึ้นโครงสรางและชวงงานตกแตงและเก็บงาน ทํางานพรอมกัน
Lp รวม

=
=

10log(1080/10+1084/10)
10log(108.0+108.4)

=

85 (dB(A))

(6) ระยะหางที่ใชในการคํานวณระดับเสียง
การวัดระยะหางจากอาคารขางเคียง เพื่อใชคํานวณระดับเสียงที่เกิดจากการรื้อถอน และกอสราง
ของโครงการ โครงการวัด ระยะโดยใชกลอง Total Station (กลองสํา รวจ Auto Level แบบ ELECTRICAL
DISTANCE METER (EDM)) โดยใชรุน TOPCON ES 60 ซึ่งมีความละเอียดในการวัดไดถึง 1.00 มิลลิเมตร และวัดได
ไกลถึง 400 เมตร ซึ่งเปนวิธีที่เชื่อถือได และระยะที่วัดไดมีความแมนยํา

3) การคํานวณหาระดับเสียงชวงรื้อถอนอาคาร และพื้นคอนกรีตเดิม
กรณีไมมีกําแพงกันเสียง
ชวงรื้อ ถอน จะทํา การรื้อ ถอนอาคารเดิม สูง 1 ชั้น จํา นวน 2 อาคาร และพื้น คอนกรีตเดิม ใชระยะเวลา
ประมาณ 1 เดือน ในการรื้อถอนอาคารเดิม จะทําการรื้อโดยการถอดชิ้นสวนออกเปนชิ้นๆ และการรื้อ ถอนพื้น
คอนกรีตเดิม จะทําการรื้อถอนโดยใชเครื่อง Hydraulic Breaker Power Pack มีระดับเสียง (Leq) 74 dB(A) โดยมี
ระยะหางจากบริเวณที่ทําการรื้อถอน ถึงอาคารขางเคียงบริเวณที่ใกลที่สุด และระดับเสียงที่เกิดจากการรื้อถอน เมื่อยัง
ไมมีกําแพงกันเสียง และมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังนี้ (ภาพที่ 4.1 1 และตารางที่ 4.1 21)
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บทที่ 4
ตารางที่ 4.1 21 ระดับเสียงจากการรื้อถอนอาคารเดิม และพื้นคอนกรีตเดิม กรณีไมมีกําแพงกันเสียง
อาคารขางเคียง

ระยะหางจากโครงการ
ถึงอาคารขางเคียง
(เมตร)

อาคารขาง
เคียงชั้นที่

ระดับเสียงที่เกิดจากการรื้อ
เสียงรบกวน
ถอนอาคารและพื้นเดิม
(dB(A))
(dB(A))

4.85

1 6

70.8 – 79.7

8.8 19.2

7 8

69.1 – 69.9
(ไมเกิน 70 (dB(A))

6.6 7.9

ทิศเหนือ
วราภัส แมนชั่น 1 สูง 8 ชั้น เลขที่ 3075 และวราภัส แมนชั่น 2 สูง
8 ชั้น เลขที่ 3075/1 และลุมพินี เซ็นเตอร ลาดพราว 111 อาคาร F
สูง 8 ชั้น
ทิศใต
รานคา สูง 2 4 ชั้น เลขที่ 3772, 3474, 3467 ซอยลาดพราว
138 กวางประมาณ 6 เมตร และ 3476/2 3, 3476/4, 3476/5,
3478 3474, 3480, 3482, 3484, 3486, 3488 ซอยลาดพราว
140 กวางประมาณ 6 เมตร และ เลขที่ 3789, 3490 และ
3490/2 3

30.0

1 4

67.3 – 67.5
(ไมเกิน 70 (dB(A))

3.8 – 4.0

0.70

1 6

70.6 – 87.5

8.6 – 27.0

7 8

68.8 – 69.6
(ไมเกิน 70 (dB(A))

6.3 7.6

1 4

73.7 – 87.0

12.7 – 26.5

ทิศตะวันออก
บานพัก อาศัย สูง 4 ชั้น เลขที่ 25 27 บานพักอาศัย สูง 2 ชั้น
เลขที่ 23 อพารเมนท UMK สูง 8 ชั้น เลขที่ 3079/19 และ
อาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น เลขที่ 3079 และ 3079/1
ทิศตะวันตก
อาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น และที่จอดรถยนต เลขที่ 3071

1.0

จาการคํา นวณระดับ เสีย งชวงรื้อ ถอน มีค าระดับ เสีย งที่เ กิด ขึ้น 67.3 – 87.5 dB(A) และคาเสีย งรบกวน
3.8 – 27.0 dB(A) (รายละเอียดการคํานวณแสดงในภาคผนวกที่ 3) ซึ่งมีคาระดับเสียงเกินคามาตรฐานที่กําหนดไว
Leq 24 hr กําหนดใหมีคาไมเกิน 70 dB(A) และคาเสียงรบกวน ไมเกิน 10 dB(A)
กรณีมีกําแพงกันเสียง
โครงการจะจัดใหมีกําแพงกันเสียงเปนรั้ว Metal Sheet หนา 1.27 มม. สูง 6 เมตร ลอมรอบพื้นที่โครงการ ซึ่ง
Metal Sheet หนา 1.27 มม. มีคา Transmission Loss 25 dB(A) ดังแสดงในตารางที่ 4.1 22
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บทที่ 4
ตารางที่ 4.1 22 ความสามารถลดระดับเสียงที่ทะลุผาน (Transmission Loss) ของวัสดุตางๆ
วัสดุ

ความหนา (mm.)

Transmission Loss (dB(A))

Concrete Block, 200 mmx200 mmx405
mm. (8”x8”x16”) light weight

200

34

Dense Concrete

100

40

Light Concrete

150

39

Light Concrete

100

36

Steel, 18 ga

1.27

25

Steel, 20 ga

0.95

22

Steel, 22 ga

0.79

20

Steel, 24 ga

0.64

18

Aluminum, Sheet

1.59

23

Aluminum, Sheet

3.18

25

Aluminum, Sheet

6.35

27

Wood, Fir

12

18

Wood, Fir

25

21

Wood, Fir

50

24

Plywood

12

20

Plywood

25

23

Glass, Safety

3.18

22

Plexiglass
6
ที่มา : FHWA (Federal Highway Administration) ของสหรัฐอเมริกา, 2549

22

การติดตั้งกําแพงกันเสียงเปนวิธีการหนึ่งที่จะสามารถลดระดับเสียงจากการกอสราง ทําใหระดับเสียงตอหนวยรับ
เสียงตอพื้นที่ขางเคียงโครงการ มีคาระดับเสียงจากการกอสรางไมเกินคามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไมเกิน
70 dB(A) อยูในระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได โดยมีรายละเอียดของระดับเสียงที่ลดลงเมื่อใชกําแพงกันเสียงตออาคาร
ที่อยูโดยรอบโครงการ ดังนี้ (ตารางที่ 4.1 23)
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บทที่ 4
ตารางที่ 4.1 23 ระดับเสียงรวมตอพื้นที่ขางเคียง ชวงรื้อถอนอาคารเดิม และพื้นคอนกรีตเดิม เมื่อติดตั้งกําแพง
กันเสียง
ระดับเสียงที่อาคารโดยรอบไดรับชวงรื้อถอน
ระยะหางจาก
เมื่อติดตั้งกําแพงกันเสียง ((dB(A))
โครงการ
ถึงอาคารขางเคียง ระดับเสียงเมื่อรวมกับเสียง
เสียงรบกวน
(เมตร)
ภายนอก

อาคารขางเคียง

ทิศเหนือ
วราภัส แมนชัน่ 1 สูง 8 ชั้น เลขที่ 3075 และวราภัส แมนชัน่ 2 สูง 8 ชัน้
เลขที่ 3075/1 และลุมพินี เซ็นเตอร ลาดพราว 111 อาคาร F สูง 8 ชั้น

4.85

64.7 – 65.1

2.8 ถึง 2.4

30.0

64.7

2.8

0.70

64.7 – 66.7

2.8 ถึง 1.7

1.0

64.8 – 66.6

2.7 ถึง 1.6

ทิศใต
รานคา สูง 2 4 ชั้น เลขที่ 3772, 3474, 3467 ซอยลาดพราว 138
กวางประมาณ 6 เมตร และ 3476/2 3, 3476/4, 3476/5, 3478
3474, 3480, 3482, 3484, 3486, 3488 ซอยลาดพราว 140 กวาง
ประมาณ 6 เมตร และ เลขที่ 3789, 3490 และ 3490/2 3
ทิศตะวันออก
บานพักอาศัย สูง 4 ชั้น เลขที่ 25 27 บานพักอาศัย สูง 2 ชั้น เลขที่
23 อพารเมนท UMK สูง 8 ชั้น เลขที่ 3079/19 และอาคารพาณิชย
สูง 4 ชั้น เลขที่ 3079 และ 3079/1
ทิศตะวันตก
อาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น และที่จอดรถยนต เลขที่ 3071

ชวงรื้อถอนอาคารเดิม และพื้นคอนกรีตเดิมในโครงการ เมื่อติดตั้งกําแพงกันเสียงแบบรั้ว Metal Sheet หนา
1.27 มม. สูง 6 เมตร ลอมรอบพื้นที่โครงการ ซึ่ง Metal Sheet หนา 1.27 มม. จะลดระดับเสียงที่เกิดจากการรื้อ
ถอนอาคารเดิม และพื้นคอนกรีตในพื้นที่โครงการ ลดลงเหลือ 64.7 – 66.7 dB(A) ไมเกินคามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย
24 ชั่วโมง ไมเกิน 70 dB(A) และมีคาระดับเสียงรบกวน 2.8 ถึง 1.7 dB(A) ไมเกิน 10 dB(A)

4) การคํานวณหาระดับเสียงชวงกอสราง
กรณีไมมีกําแพงกันเสียง
อาคารโครงการ เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 23 ชั้น จํานวน 1 อาคาร ชวงกอสรางโครงการ คาดวาจะใช
ระยะเวลาประมาณ 24 เดือน โดยแบงการประเมินผลกระทบดานเสีย งออกเปน 4 ชวง ดังนี้ ชวงฐานราก ชวง
โครงสราง ชวงโครงสรางและงานตกแตงทํางานพรอมกัน และชวงงานตกแตง มีรายละเอียดระดับเสียงที่เกิดขึ้น เมื่อ
ไมมีกําแพงกันเสียง ดังนี้
ระดับเสียงจากการกอสรางโครงการ (กรณีไมมีกําแพงกัน เสียง ) มีคาระดับเสียงอยูในชวง 65.6 – 85.0
dB(A) และมีคาเสียงรบกวน อยูในชวง 1.9 ถึง 24.5 dB(A) (รายละเอียดการคํานวณแสดงในภาคผนวกที่
3) ซึ่งเกินคามาตรฐานที่กําหนดไว Leq 24 hr กําหนดใหมีคาไมเกิน 70 dB(A) และคาเสียงรบกวน ไมเกิน
10 dB(A) ดังนั้นโครงการจะจัดใหมีกําแพงกันเสียง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 4.1
24 และภาพที่ 4.1 1(1)
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บทที่ 4
กรณีมีกําแพงกันเสียง
โครงการจะจัดใหมีกําแพงกันเสียง เพื่อลดผลกระทบจากการกอสรางโครงการ และการรื้อถอนสํานักงานขาย
โครงการ โดยมีรายละเอียดของกําแพงกันเสียงแตละชวง ดังนี้ (ภาพที่ 4.1 2)
(1) ชวงฐานราก อาคารขางเคียงโครงการทีไ่ ดรับเสียงเกินคามาตรฐาน และตองติดตัง้ กําแพงกันเสียงเพื่อลดผลก
ระทบ คือ อาคารขางเคียงดานทิศตะวันออก ชัน้ ที่ 1 2 โครงการจะจัดใหมีกําแพงกันเสียง เปนรั้ว Metal
Sheet หนา 1.27 มิลลิเมตร สูง 6.0 เมตร มีคา Transmission Loss 25 dB(A) ทําใหคาระดับเสียงลดลง
อยูในชวง 64.94 – 65.33 dB(A) และคาเสียงรบกวน อยูในชวง 2.17 ถึง 2.56 dB(A) มีคาไมเกิน 70
dB(A) และคาเสียงรบกวน ไมเกิน 10 dB(A)
(2) ชวงขึน้ โครงสราง อาคารขางเคียงโครงการทีไ่ ดรับเสียงเกินคามาตรฐาน และตองติดตัง้ กําแพงกันเสียงเพือ่
ลดผลกระทบ ไดแก อาคารขางเคียงดานทิศเหนือ ชวงขึน้ โครงสรางชัน้ ที่ 1 17 ดานทิศใต ชวงขึน้ โครงสรางชัน้
ที่ 1 – 3 ดานทิศตะวันออก ชวงขึน้ โครงสรางชัน้ ที่ 1 – 18 และดานทิศตะวันตก ชวงขึน้ โครงสรางชัน้ ที่ 1 – 10
โครงการจะจัดใหมีกําแพงกันเสียง เปนไมอัด หนา 10 มิลลิเมตร สูง 2.95 เมตร มีคา Transmission Loss
21 dB(A) ทํา ใหคาระดับ เสีย งลดลงมีค าไมเกิน 70 dB(A) และคาเสีย งรบกวน ไมเกิน 10 dB(A)
ซึ่งโครงสรางอาคารโครงการสามารถรองรับนํ้าหนักกําแพงกันเสียงได ดังรายการคํานวณโครงสรางอาคาร
รองรับกําแพงกันเสียงชั่วคราวในชวงขึ้นโครงสรางอาคาร โดยวิศวกรโยธา
(3) ชวงขึน้ โครงสราง และงานตกแตง ทํางานพรอมกัน อาคารขางเคียงทีไ่ ดรับเสียงเกินคามาตรฐาน และตอง
ติดตัง้ กําแพงกันเสียงเพื่อลดผลกระทบ ไดแก อาคารขางเคียงดานทิศเหนือ ชวงขึน้ โครงสรางและงานตกแตง
ชัน้ ที่ 1 – 23 ดานทิศใต ชวงขึน้ โครงสรางและงานตกแตงชัน้ ที่ 1 – 20 ดานทิศตะวันออก ชวงขึน้ โครงสราง
และงานตกแตงชัน้ ที่ 1 – 23 และทิศตะวันตก ชวงขึน้ โครงสรางและงานตกแตงชัน้ ที่ 1 – 22 โครงการจะใช
ผนังอาคารเปนกําแพงกันเสียง
ชวงขึ้นโครงสราง และตกแตงอาคาร ทํางานพรอมกัน และชวงตกแตงอาคาร ไดมีการกอสรางผนังของ
อาคารโครงการแลว ผนังของอาคารจะทําหนาที่เปนกําแพงกันเสียงในชวงตกแตงภายในอาคาร โดยผนังดานนอกของ
อาคารโครงการ เปนกระจก LAMITAG Euro Grey (6+0.76+6) หนา 12.76 มม. สามารถลดระดับ เสียงลงได 37
dB(A) และผนัง Precast และผนังคอนกรีตมวลเบาฉาบปูน หนา 100 มม. สามารถลดระดับเสียงลงได 36 dB(A)
(รายละเอียดคา STC ของวัสดุ แสดงในภาคผนวกที่ 3)
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บทที่ 4

ที่มา : http://www.zen acoustic.com/stc of building construction.html

ภาพที่ 4.1 2 คา STC ของวัสดุตางๆ
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บทที่ 4
ผนังทึบ

ผนังกระจก

ทิศ

คา TL
ลักษณะ

รอยละ

ลักษณะ

รอยละ

1) ทิศเหนือ

Precast
หนา 100 มม.
STC = 36

85.04

กระจก Laminate
หนา 6 มม. + 6 มม.
STC = 37

14.95

2) ทิศตะวันออก

Precast
หนา 100 มม.
STC = 36

72.50

กระจก Laminate
หนา 6 มม. + 6 มม.
STC = 37

27.50

3) ทิศใต

Precast
หนา 100 มม.
STC = 36

55.36

กระจก Laminate
หนา 6 มม. + 6 มม.
STC = 37

44.64

4) ทิศตะวันตก

Precast
หนา 100 มม.
STC = 36

60.15

กระจก Laminate
หนา 6 มม. + 6 มม.
STC = 37

39.85

รวม

= ((0.0278)(85.04) + (0.0270)
(14.95))/(85.04+14.95) = 0.0277
TL ผนังทิศเหนือ = 36.10
รวม

= ((0.0278)(72.50) + (0.0270)
(27.50))/(72.50+27.50) = 0.0276
TL ผนังทิศตะวันออก = 36.23
รวม

= ((0.0278)(55.36) + (0.0270)
(44.64))/(55.36+44.64) = 0.0274
TL ผนังทิศใต = 36.50
รวม

= ((0.0278)(60.15) + (0.0270)
(39.85))/(60.15+39.85) = 0.0275
TL ผนังทิศตะวันตก = 36.36

จากการคํา นวณคา TL รวม ของผนังอาคารโครงการ ซึ่งประกอบดวยสวนที่เปน Precast และกระจก
Laminate ในแตละดาน พบวาสามารถลดระดับเสียงลงไดอยูที่ 36.10 – 36.50 dB(A) ดังนั้นในการคํานวณจะใชคา
36 dB(A) ในการคํานวณเปนคาที่ผนังอาคารโครงการสามารถลดเสียงในชวงขึ้นโครงสราง และตกแตงอาคาร ทํางาน
พรอมกัน และชวงตกแตงอาคารได ทําใหคาระดับเสียงลดลงมีคาไมเกิน 70 dB(A) และคาเสียงรบกวน ไมเกิน 10
dB(A)
(4) ชวงตกแตงอาคาร อาคารขางเคียงที่ไดรับเสียงเกินคามาตรฐาน และตองติดตั้งกําแพงกันเสียงเพื่อลด
ผลกระทบ ไดแก อาคารขางเคียงดานทิศเหนือ ชวงตกแตงอาคาร ชั้นที่ 1 – 23 ดานทิศใต ชวงตกแตง
อาคาร ชั้นที่ 1 17 ดานทิศตะวันออก ชวงตกแตงอาคาร ชั้นที่ 1 – 23 และทิศตะวันตก ชวงตกแตง
อาคาร ชั้นที่ 1 – 19 โครงการจะใชผนังอาคารเปนกําแพงกันเสียง มีคา Transmission Loss 36 dB(A)
ทําใหคาระดับเสียงลดลงมีคาไมเกิน 70 dB(A) และคาเสียงรบกวน ไมเกิน 10 dB(A)
รายละเอียดคาระดับเสียง เมื่อมีการติดตั้งกําแพงกันเสียง ในแตละชวง ดังตารางที่ 4.1 25

5) การคํานวณหาระดับเสียงชวงรื้อถอนสํานักงานขาย
กรณีไมมีกําแพงกันเสียง
ชวงรื้อถอนอาคารสํานักงานขาย ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน โดยจะทําการรื้อถอนในชวงใกลกอสรางอาคาร
โครงการแลวเสร็จ ในการรื้อถอนอาคารสํานักงานขาย จะทําการรื้อโดยการถอดชิ้นสวนออกเปนชิ้นๆ และการรื้อถอน
พื้นคอนกรีต โดยใชเครื่อง Hydraulic Breaker Power Pack มีระดับเสียง (Leq) 74 dB(A)
ระดับเสียงจากการรื้อถอนสํานักงานขายโครงการ มีคาระดับเสียงอยูในชวง 65.1 – 87.4 dB(A) และมีคา
เสียงรบกวน อยูในชวง 2.4 ถึง 26.9 dB(A) (รายละเอียดการคํานวณแสดงในภาคผนวกที่ 3) ซึ่งเกินคา
มาตรฐานที่กําหนดไว Leq 24 hr กําหนดใหมีคาไมเกิน 70 dB(A) และคาเสียงรบกวน ไมเกิน 10 dB(A)
ดังนั้นโครงการจะจัดใหมีกําแพงกันเสียง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 4.1 26
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บทที่ 4
ตารางที่ 4.1 26 ระดับเสียงตอพื้นที่ขางเคียง ชวงรื้อถอนสํานักงานขาย เมื่อไมมีกําแพงกันเสียง
ระยะหางจาก
โครงการถึง
อาคารขางเคียง

อาคารขางเคียง

อาคารขาง
เคียงชั้นที่

ระดับเสียงที่เกิด
จากการรื้อถอน เสียงรบกวน
สํานักงานขาย (dB(A))
(dB(A))

(เมตร)
ทิศเหนือ
วราภัส แมนชั่น 1 สูง 8 ชั้น เลขที่ 3075 และวราภัส แมนชัน่ 2 สูง 8 ชั้น
เลขที่ 3075/1 และลุมพินี เซ็นเตอร ลาดพราว 111 อาคาร F สูง 8 ชั้น

69.69

1 8

65.3 – 65.4

2.2 ถึง 2.1

(ไมเกิน 70 (dB(A))

ทิศใต
รานคา สูง 2 4 ชั้น เลขที่ 3772, 3474, 3467 ซอยลาดพราว 138 กวาง
ประมาณ 6 เมตร และ 3476/2 3, 3476/4, 3476/5, 3478 3474,
3480, 3482, 3484, 3486, 3488 ซอยลาดพราว 140 กวางประมาณ 6
เมตร และ เลขที่ 3789, 3490 และ 3490/2 3

30.0

1-4

67.3 – 67.5

3.8 – 4.0

(ไมเกิน 70 (dB(A))

ทิศตะวันออก
บานพักอาศัย สูง 4 ชั้น เลขที่ 25 27 บานพักอาศัย สูง 2 ชั้น เลขที่ 23 อ
พารเมนท UMK สูง 8 ชั้น เลขที่ 3079/19 และอาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น
เลขที่ 3079 และ 3079/1

0.80

1 6

70.6 – 87.4

8.6 – 26.9

7 8

68.8 – 69.6

6.3 7.6

(ไมเกิน 70 (dB(A))

ทิศตะวันตก
อาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น และที่จอดรถยนต เลขที่ 3071

86.35

1 4

65.1
(ไมเกิน 70 (dB(A))

กรณีมีกําแพงกันเสียง
ชวงรื้อถอนอาคารสํานักงานขาย อาคารขางเคียงที่ไดรับเสียงเกินคามาตรฐาน ไดแก อาคารดานทิศ
ตะวันออก ชั้นที่ 1 6 ดังนั้นโครงการจะจัดใหมีกําแพงกันเสียงแบบรั้ว Metal Sheet หนา 1.27 มม. สูง
6 เมตร ลอมรอบพื้นที่โครงการ ซึ่ง Metal Sheet หนา 1.27 มม. มีคา Transmission Loss 25 dB(A)
ทําใหคาระดับเสียงลดลง อยูที่ 64.7 66.7 dB(A) มีคาไมเกิน 70 dB(A) และคาเสียงรบกวน 2.8 ถึง
1.7 dB(A) ไมเกิน 10 dB(A)
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2.4

บทที่ 4
ตารางที่ 4.1 27 ระดับเสียงตอพื้นที่ขางเคียง ชวงรื้อถอนสํานักงานขาย เมื่อติดตั้งกําแพงกันเสียง

อาคารขางเคียง

ระยะหางจาก
โครงการถึง
อาคารขางเคียง
(เมตร)

ระดับเสียงที่เกิด
จากการรื้อถอน
สํานักงานขาย
(dB(A))

เสียงรบกวน
(dB(A))

69.69

64.7

2.8

30.0

64.7

2.8

0.80

64.7 – 66.7

28 ถึง 1.7

86.35

64.7

2.8

ทิศเหนือ
วราภัส แมนชั่น 1 สูง 8 ชัน้ เลขที่ 3075 และวราภัส แมนชัน่ 2 สูง 8 ชั้น เลขที่ 3075/1 และ
ลุมพินี เซ็นเตอร ลาดพราว 111 อาคาร F สูง 8 ชั้น
ทิศใต
รานคา สูง 2 4 ชั้น เลขที่ 3772, 3474, 3467 ซอยลาดพราว 138 กวางประมาณ 6 เมตร
และ 3476/2 3, 3476/4, 3476/5, 3478 3474, 3480, 3482, 3484, 3486, 3488 ซอย
ลาดพราว 140 กวางประมาณ 6 เมตร และ เลขที่ 3789, 3490 และ 3490/2 3
ทิศตะวันออก
บานพักอาศัย สูง 4 ชั้น เลขที่ 25 27 บานพักอาศัย สูง 2 ชั้น เลขที่ 23 อพารเมนท UMK
สูง 8 ชั้น เลขที่ 3079/19 และอาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น เลขที่ 3079 และ 3079/1
ทิศตะวันตก
อาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น และที่จอดรถยนต เลขที่ 3071

สรุปผลกระทบและมาตรการลดผลกระทบดานเสียงจากการกอสรางและรื้อถอน
ผลการประเมินผลกระทบดานเสียงจากการกอสราง และรื้อถอนอาคารสํานักงานขาย กอใหเกิดเสียง
รบกวนขึ้นจากกิจกรรมการทํางานกอสรางตางๆ ซึ่งหากขาดความระมัดระวัง หรือไมมีการจัดการและควบคุมที่ดี จะ
สงผลกระทบตอผูที่พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการได โดยโครงการจัดใหมีมาตรการลดผลกระทบดานเสียง ในชวง
กอสรางและรื้อถอน ดังนี้
กิจกรรม/แหลงกําเนิด

บริเวณที่คาดวาไดรับผลกระทบ

ชวงกอสรางและรื้อถอน
อาคารที่อยูติดโครงการแตละดานไดรับผล
1. ขั้นตอนการทําฐานราก กระทบดานเสีย ง ชวงกอสราง และรื้อ ถอน
เ ส า เ ข ม็ แ ล ะ ข ้นึ สํานักงานขาย ดังนี้
โครงสรางอาคาร
ทิศเหนือ ติด วราภัส แมนชั่น 1 และวราภัส
แมนชั
่น 2 และลุมพินี เซ็นเตอร ลาดพราว
2. วัส ดุอ ุปกรณเครือ่ งมือ
และเครือ่ งจัก รทีก่ อให 111 อาคาร F สูง 8 ชั้น ไดยินเสียงเมือ่ ผาน
เกิด เสีย งและการสั่น กําแพงกันเสียงของโครงการรวมระดับเสียง
สะเทือ น ไดแก Crane ภายนอก 64.7 ถึง 65.8 dB(A) ซึง่ มีคาไมเกิน
คามาตรฐานระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชม. และได
เครื่อ งตัด เหล็ก สวาน
รับเสียงรบกวน 2.8 ถึง 1.7 dB(A) ซึง่ มีคาไม
และเครือ่ งเจียร
เกินระดับเสียงรบกวน 10 dB(A) ของระดับ
3. ขั้น ตอนในการทํา งาน
เสียงพืน้ ฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิง่
ไดแก งานระบบ
สาธารณูปโภคใตดิน งาน แวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550)

มาตรการปองกัน และลดผลกระทบดานเสียงดังจากการกอสราง
1. วางแผน เวลา และวิธีการกอสราง เพื่อลดเสียงและแรงสั่นสะเทือนใหมากที่สุด โดย
จัดชวงเวลาใหเหมาะสม และเลือกใชวิธีการกอสรางที่สามารถลดระดับความดัง
ของเสียง และแรงสั่นสะเทือนไดดี
2. มีแผนงาน และกําหนดเวลาที่ชัดเจน แจงใหผูพักอาศัยขางเคียงทราบลวงหนา
อยางนอย 3 วัน เมื่อมีความจําเปนตองทํางานที่กอใหเกิดเสียงดัง
3. สํารวจรวมกันระหวางผูรับเหมากอสราง และเจาของอาคารขางเคียงที่ติดกับ
โครงการ หรือคาดวาอาจไดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการ เพื่อรวมกัน
วางแผนหรือจัดการรวมกันในการปองกันผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึ้น
4. กรณีที่ผูพักอาศัยขางเคียงโครงการไดรับความเดือดรอนจากการกอสรางโครงการ
เจาของโครงการจะตองเขาไปพูดคุยประสานงานกับบานพักอาศัยที่ไดรับความ
เดือดรอน เพื่อหาแนวทาง และวิธีแกไขปญหาที่รวดเร็วที่สุด ซึ่งสามารถยอมรับได
ทั้งสองฝาย
5. ดําเนินการกอสรางที่มีเสียงดังในชวงเวลา 08.00 17.00 น. (วันจันทร วันเสาร)
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บทที่ 4
กิจกรรม/แหลงกําเนิด
ขุดเจาะ ฐานราก งาน
โครงสราง การตอก การ
ทุบ การโยนเศษวัส ดุ
กอสรางหรือไมแบบจาก
ที่สูง และการ กระทบกัน
ของแผนเหล็ก
4. การรือ้ ถอนสํา นัก งาน
ขายโครงการ

5. คนงาน จากการตะโกน
พูดคุย รองเพลง และใช
วาจาที่ไมเหมาะสม
6. รถบรร ทุก ขนสงวัส ดุ
กอสราง และคนงาน
กอสราง ในการเรงเครือ่ ง
การติดเครือ่ ง และการขน
วัสดุขน้ึ ลงจากรถบรรทุก

บริเวณที่คาดวาไดรับผลกระทบ

มาตรการปองกัน และลดผลกระทบดานเสียงดังจากการกอสราง

ในกรณีที่ตองมีก ารกอสรางเกินเวลาดังกลาว จะตองเปนกิจกรรมที่ไมมีเสียงดัง
และตองแจงผูพักอาศัยขางเคียงทราบลวงหนาอยางนอย 3 วัน และดําเนินการได
ไมเกินเวลา 20.00 น. (ไมเกิน 3 ครั้ง/สัปดาห) และจะตองไดรับอนุญ าตจาก
หนวยงานอนุญาต สําหรับวันอาทิตยจะหยุดกิจกรรมการกอสราง
6. กรณีทเี่ กิดผลกระทบตอบานพักอาศัยใกลเคียง ทีม่ ผี สูู งอายุ ผูปวยและเด็กเล็กพัก
ผอนอยูในชวงเวลาดังกลาว จนไมสามารถดํารงชีวิตประจําวันอยูได และผูพัก
อาศัยรองขอ โครงการตองจัดหาทีพ่ กั ชัว่ คราวให เพือ่ ลดผลกระทบที่เกิดขึ้น จนกวา
โครงการดําเนินการแลวเสร็จ หรือจบขั้นตอนที่มีเสียงดังรบกวน พรอมทั้งรับผิด
ชอบคาใชจายทั้งหมด
7. จัดใหมีผนังกันเสียงชั่วคราวทีส่ ามารถเคลือ่ นที่ได ผนังกันเสียงออกแบบใหประกอบ
และถอดได นําไปวางรอบแหลงกําเนิดเสียง ผนังกันเสียงดังกลาวสามารถลดระดับ
ความดังของเสียงใหอยูในระดับเสียงทีช่ ุมชนยอมรับได หรือวิธกี ารอื่นที่สามารถลด
ระดับความดังของเสียงใหอยูในเกณฑมาตรฐานโดยมีการติดตัง้ กําแพงกันเสียง ดังนี้
ชวงฐานราก จัด ใหมีผ นัง กัน เสีย งเปนรั้ว Metal Sheet หนา 1.27 มม.
สูง 6.0 ม. สามารถลดระดับเสียงลงได 25 dB(A) ติด ตั้ง ไวโดยรอบพื้นที่
โครงการ
ชวงขึ้นโครงสราง จัดใหมีผนัง กันเสียงเปนไมอัดหนา 10 มม. สูง 2.5 มม.
สามารถลดระดับเสียงลงได 21 dB(A) วางหางจากแหลงกําเนิดเสียง 1.0
ม. ติดตั้งไวดานทิศเหนือ ชั้นที่ 1 17 ดานทิศใต ชั้นที่ 1 3 ดานทิศตะวัน
ออก ชั้นที่ 1 18 และทิศตะวันตก ชั้นที่ 1 10
ชวงขึ้นโครงสราง และชวงตกแตงทํางานพรอมกัน และชวงตกแตง ใชผนัง
อาคารและกระจกเปนกําแพงกัน เสีย ง สามารถลดระดับเสีย งลงได 36
dB(A)
8. เลือกตําแหนงการติดตั้งเครื่องจักรกลใหหางจากอาคารใกลเคียงใหมากที่สุด เพื่อ
ลดเสียงดังจากเครื่องจักร
9. เขมงวดตอการปฎิบัตงิ านของคนงานเพือ่ ลดการเกิดเสียงดัง เชน การงัด การจัดหา
วัสดุรองรับ หรือปองกันการกระแทก การลงวัสดุการกอสรางดวยความนุมนวล
10. ควบคุมการเกิดเสียงดังโดยเปลีย่ นอุปกรณ หรือเครือ่ งจักรจากเครือ่ งยนตเปนเครือ่ งไฟฟา
11. ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ เครือ่ งจักรใหอยูในสภาพดีและมีฝาครอบ เพื่อลด
ระดับเสียง
12. จัดใหมีการตรวจวัดระดับเสียงภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ เพือ่ ควบคุมระดับเสียงไมใหเกิน
มาตรฐาน (คามาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ ไป กําหนดไวไมเกิน 70 เดซิเบลเอ ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540) หากผลการ
ตรวจวัดมีคาเกินมาตรฐาน โครงการตองรีบดําเนินการแกไข และปรับปรุงใหผลการ
ตรวจวัดอยูในระดับมาตรฐานทันที
เสียงรบกวนจากคนงาน จากการตะโกน พูด 13. กําหนดใหผูรับเหมาตองควบคุมคนงานกอสรางไมใหสงเสียงดัง และหามใชเครื่อง
ขยายเสียงในพื้นที่กอสรางโดยเด็ดขาด
คุย รองเพลง และใชวาจาที่ไมเหมาะสมกับ
ผูพัก อาศัย และผูสัญ จรผานไปมาบริเวณ
ใกลเคียงอาคารโครงการ
เสีย งเครือ่ งยนตจากรถบรรทุกขนสงวัส ดุ 14. การขนยายวัสดุขนาดใหญตองทําอยางระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยจากการ
ตกหลน ซึ่งทําใหเกิดเสียงและแรงสั่นสะเทือน
กอสรางในบริเวณทางเขา ออกพื้นทีโ่ ครงการ
15. จัดใหมีวัสดุรองรับที่เหมาะสม เพื่อปองกันการกระแทกของวัสดุที่อาจกอใหเกิด
เสียงดัง
ทิศใต ติด รานคา สูง 2 4 ชั้น ไดยินเสียงเมือ่
ผานกําแพงกันเสียงของโครงการรวมระดับ
เสียงภายนอก 64.7 ถึง 64.8 dB(A) ซึง่ มีคาไม
เกินคามาตรฐานระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชม. และ
ไดรับเสียงรบกวน 2.8 ถึง 2.7 dB(A) ซึง่ มีคา
ไมเกินระดับเสียงรบกวน 10 dB(A) ของระดับ
เสียงพืน้ ฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิง่
แวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550)
ทิศตะวันออก ติด บานพักอาศัย สูง 4 ชั้น
บานพักอาศัย สูง 2 ชั้น อพารเมนท UMK
สูง 8 ชั้น และอาคารพาณิช ย สูง 4 ชั้น
ไดยินเสียงเมือ่ ผานกําแพงกันเสียงของโครงการ
รวมระดับเสียงภายนอก 64.7 ถึง 66.7 dB(A)
ซึง่ มีคาไมเกินคามาตรฐานระดับเสียงเฉลีย่ 24
ชม. และไดรับเสียงรบกวน 2.8 ถึง 1.7 dB(A)
ซึง่ มีคาไมเกินระดับเสียงรบกวน 10 dB(A) ของ
ระดับเสียงพืน้ ฐาน ตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่ แวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550)
ทิศตะวันตก ติด อาคารพาณิชย สูง 4 ชัน้ และ
ทีจ่ อดรถยนต เลขที่ 3071 ไดยินเสียงเมือ่ ผาน
กําแพงกันเสียงของโครงการรวมระดับเสียง
ภายนอก 64.7 ถึง 67.5 dB(A) ซึง่ มีคาไมเกิน
คามาตรฐานระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชม. และได
รับเสียงรบกวน 2.8 ถึง 4.0 dB(A) ซึง่ มีคาไม
เกินระดับเสียงรบกวน 10 dB(A) ของระดับ
เสียงพืน้ ฐาน ตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่ แวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550)
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ชวงเปดดําเนินการ
1) เสียงจากเครื่องยนตของเครื่องกําเนิดไฟฟา และหองเครื่องปม
โครงการจัดใหมีระบบไฟฟาสํารองเปนเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 350 KVA จํานวน 1 ชุด ติดตั้งภายในหอง
เครือ่ ง GEN บริเวณชัน้ ที่ 1 และหองเครื่องปม บริเวณชั้นที่ 1 ชั้น 3 และชั้นดาดฟาของอาคาร ผนังของหองเครื่อง
กําเนิดไฟฟา เปนผนังกออิฐฉาบปูนที่มีความหนา 100 มิลลิเมตร บุผนังหอง และเพดานหองดวยวัสดุดูดซับเสียง ราย
ละเอียดดังนี้
ระดับเสียงทีเ่ กิดจากเครือ่ งกําเนิดไฟฟาและเครือ่ งปมนํ้า คาดวามีระดับเสียงประมาณ 95 102 dB(A) (ทีม่ า:
http://www.thaisafetywork.com/ตัวอยาง ระดับความดังของเสียงจากแหลงทีม่ าตางๆ คิดเปน dB(A))
โครงการจัดใหหองเครื่อง GEN และหองเครื่องปมนํ้า เปนผนังกออิฐฉาบปูนที่ม ีค วามหนา 100
มิลลิเมตร สามารถลดระดับเสียงที่ทะลุผานไดประมาณ 44 dB(A)
คาดวาระดับเสียงที่ผานกําแพงผนังหองเครื่อง GEN และหองเครื่องปมนํ้าของโครงการ จะมีระดับ
เสียงที่ทะลุผานผนังออกมาที่ระยะ 1 เมตร ประมาณ 64.9 dB(A) ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานทั่วไปที่
กําหนดระดับความดังของเสียงตองไมเกิน 85 dB(A) ที่ระยะ 1 เมตร เมื่อวัดจากผนังหองดานนอก
ดังนั้นคาดวาเสียงจากเครื่องยนตตนกําลังในหองจะสงผลกระทบตอผูพักอาศัยในโครงการ และผู
อาศัยอยูขางเคียงอยางไมมีนัยสําคัญ

ที่มา : http://www.zen acoustic.com/stc of building construction.html
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2) เสียงจากรถยนต
บริเวณพื้นที่โครงการ มลภาวะทางเสียงที่จะเกิดขึ้นสวนใหญคาดวาจะเกิดขึ้นจากการจราจร โดยเกิดจาก
รถยนตที่วิ่งเขา ออกโครงการ ซึ่งเปนเสียงที่ไดยินเปนประจําปกติสําหรับสังคมเมือง ประกอบกับโดยปกติรถยนตที่ขับขี่
ภายในโครงการ จะขับขี่ดวยความเร็วตํ่า สงผลใหเกิดปญหาเรื่องเสียงลดลง จึงไมกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนโดย
รอบแตอยางใด
ระดับเสียงที่เกิดจากการจราจรจากรถยนตที่วิ่งภายในโครงการนั้น มีระดับเสียงอยูที่ 60 65
dB(A) สําหรับรถยนต (สุกาญจน รัตนเลิศนุสรณ, 2546)
มีคาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) บริเวณพื้นที่โครงการ 64.7 dB(A)
คาระดับเสียงการจราจรภายในโครงการ ทีบ่ ุคคลภายนอกโครงการจะไดรับ คือ 64.7 dB (A) ซึง่ ไมเกิน
คามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไมเกิน 70 dB(A)
ดังนั้นคาดวาเสียงจากการจราจรภายในโครงการ ที่บุคคลภายนอกโครงการจะสงผลกระทบตอผู
พักอาศัยในโครงการ และผูอาศัยอยูขางเคียงอยางไมมีนัยสําคัญ
กําหนดมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม ในดานเสียง ชวงเปดดําเนินการไว ดังนี้
1. ควบคุมความเร็วของรถยนตภายในโครงการ เชน ปายจํากัดความเร็ว คันชะลอความเร็ว
2. ประชาสัมพันธใหผูพักอาศัยของโครงการดับเครื่องยนตทันที เมื่อเขาจอดเรียบรอยแลว
3. รณรงคใหผูพักอาศัยของโครงการงดใชเสียงแตรภายในพื้นที่โครงการ
4. ตรวจสอบอุป กรณเครื่องใชไฟฟาและเครือ่ งจัก ร เชน ปมนํ้า เครือ่ งปรับ อากาศ เปนตน ใหมี
ประสิทธิภาพดีอยูเสมอ เพือ่ ปองกันเสียงดังจากการทํางานที่ขาดประสิทธิภาพ
5. การตอเติม/ตกแตงหรือจัดงานสังสรรคได จะตองไดรับอนุญาตจากนิติบุคคลอาคารชุด และไมสง
เสียงดังรบกวนตอชุมชนขางเคียง
6. รักษาสภาพธรรมชาติและดูแลตนไมในโครงการใหดีอยูเสมอ เพือ่ ชวยเปนแนวดูดซับเสียงจากภายนอกได
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4.1.5 แรงสั่นสะเทือน
การรื้อถอนและการกอสราง จะมีแรงสั่นสะเทือนที่จะสงผลกระทบตออาคารและบุคคลที่อยูใกลกับ แหลง
กําเนิดการสั่นสะเทือน ระดับความสั่นสะเทือนของกิจกรรมการกอสรางที่อาจเกิดอันตรายตออาคารขางเคียงได ซึ่ง
โครงการเลือกใชระดับของแรงสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการกอสราง ดังตารางที่ 4.1 28
ตารางที่ 4.1 28 ระดับของแรงสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการกอสรางประเภทตางๆ
กิจกรรมการกอสราง

ความเร็วสูงสุดที่ระยะ 25 ฟุต (นิ้ว/วินาที)

Upper range

1.518

Typical

0.644

Upper range

0.734

Typical

0.170

Pile Driver (Impact)

Pile Driver (sonic)
Clam shovel drop (slurry wall)

0.202
In soil

0.008

In rock

0.017

Hydromill (slurry wall)
Vibratory Roller

0.210

Hoe Ram

0.089

Large bulldozer

0.089

Caisson drilling

0.089

Loaded trucks

0.076

Jackhammer

0.035

Small bulldozer

0.003

ที่มา : Federal Transit Administration U.S. Department of Transportation, 2006
หมายเหตุ : ระดับแรงสั่นสะเทือนที่ระยะหางจากจุดกําเนิด 25 ฟุต (7.62 เมตร)

1) ชวงรื้อ ถอนอาคาร และพื้น
คอนกรีตเดิม

รื้อถอนอาคารเดิมโดยทําการถอดรื้อวัสดุตางๆออกเปนชิ้นๆ และสวนที่ตอง
ใชการตัดจะทําการตัดดวยเครื่องตัด
การรื้อ ถอนพื้น คอนกรีต ซึ่ง เปนพื้น Slab On Ground ไมมีโ ครงสราง
ความหนาของแผนคอนกรีต ประมาณ 15 20 เซนติเมตร มี 3 วิธี ดังนี้
(1) ใชเครื่อง Hydraulic Breaker Power Pack ซึ่งจะใชบริเวณแนวเขต
โครงการถึงบริเวณที่มีระยะหางจากแนวเขตโครงการเขามา 6 เมตร
โดยเลือกใชคาความเร็วสูงสุดที่ระยะ 25 ฟุต (7.62 เมตร) ของเครื่อง
มือที่มีความใกลเคียงกัน คือ Jackhammer เทากับ 0.035 นิ้ว/วินาที
(2) บริเ วณที่บ านขางเคีย งอยูชิด พื้น ที่โ ครงการ จะใชรถ Small
bulldozer เคลื่อ นยายแผนคอนกรีต เขามาทํา การยอยใหเล็ก ลง
บริเวณกลางพื้นที่โครงการ และใช Hydraulic Breaker Power Pack
รื้อ ที่ร ะยะหางจากแนวเขตโครงการเขามา 3 เมตร โดยรถ Small
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bulldozer มีคาความเร็ว สูงสุดที่ระยะ 25 ฟุต (7.62 เมตร) เทากับ
0.003 นิ้ว/วินาที
(3) ใช Hoe Ram ที่ม ีล ัก ษณะเดีย วกับ รถขุด ตีน ตะขาบ (Tracked
Excavator) รื้อ ถอนพื้น คอนกรีต บริเวณที่ม ีร ะยะหางจากแนวเขต
โครงการเขามามากกวา 6 เมตร ถึงกลางพื้นที่โครงการ และบริเวณ
ดานทิศใต ซึ่งมีระยะหางจากอาคารขางเคียง 30 เมตร มีคาความเร็ว
สูงสุดที่ระยะ 25 ฟุต (7.62 เมตร) เทากับ 0.089 นิ้ว/วินาที
เกิด แรงสั่น สะเทือ นจากรถบรรทุก ที่ใชขนสง (Loaded trucks) มีค า
ความเร็วสูงสุดที่ระยะ 25 ฟุต (7.62 เมตร) เทากับ 0.076 นิ้ว/วินาที โดย
กํา หนดใหรถวิ่งบริเวณที่หางจากแนวเขตที่ดินโครงการมากกวา 6 เมตร
ยกเวนทางดานทิศใต ซึ่งมีระยะหางจากอาคารขางเคียง 30 เมตร
2) ชวงทําฐานราก

เ ล ือ ก ใช ว ิธ ี Caisson drilling ห ร ือ Hydraulic Rotary Drilling Rig
มีคาความเร็วสูงสุดที่ระยะ 25 ฟุต (7.62 เมตร) เทากับ 0.089 นิ้ว/วินาที
เกิด แรงสั่น สะเทือนจากรถบรรทุกที่ใชขนสง และรถคอนกรีตผสมเสร็จ
(Loaded trucks) มีคาความเร็วสูงสุดที่ระยะ 25 ฟุต (7.62 เมตร) เทากับ
0.076 นิ้ว /วิน าที โดยกํา หนดใหรถวิ่ง บริเ วณที่ห างจากแนวเขตที่ด ิน
โครงการมากกวา 6 เมตร ยกเวนทางดานทิศใต ซึ่งมีระยะหางจากอาคาร
ขางเคียง 30 เมตร

การทําเสาเข็มของโครงการเปนเสาเข็มเจาะเปยก (Wet Process) ใชระบบเจาะดวยวิธี Hydraulic Rotary
Drilling Rig หรือทีเ่ รียกวา Caisson Drilling การกดปลอกเหล็กของงานเสาเข็มโดยใชวิธหี มุนลง (Rotary) แทนทีก่ าร
ใชรถเครนหัวเขยา (Vibro Hammer) หมุนปลอกเหล็กลงในดิน ซึง่ เปนวิธีท่มี แี รงสัน่ สะเทือนในระดับตํ่า มีความนุมนวล
และลดผลกระทบตอพืน้ ที่ขางเคียง

การทําเสาเข็มดวยวิธี Caisson drilling
จะใชวิธหี มุนปลอกเหล็ก (Casing) โดยไมมีการใชหัวเขยา (Vibro Hammer)
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3) ชวงขึ้นโครงสราง

เกิด แรงสั่น สะเทือ นจากรถบรรทุก ที่ใชขนสง (Loaded trucks) มีค า
ความเร็วสูงสุดที่ระยะ 25 ฟุต (7.62 เมตร) เทากับ 0.076 นิ้ว/วินาที โดย
กํา หนดใหรถวิ่งบริเวณที่หางจากแนวเขตที่ดินโครงการมากกวา 6 เมตร
ยกเวนทางดานทิศใต ซึ่งมีระยะหางจากอาคารขางเคียง 30 เมตร

4) ชวงการเก็บ งานและงาน
ตกแตง

เกิด แรงสั่น สะเทือ นจากรถบรรทุก ที่ใชขนสง (Loaded trucks) มีค า
ความเร็วสูงสุดที่ระยะ 25 ฟุต (7.62 เมตร) เทากับ 0.076 นิ้ว/วินาที โดย
กํา หนดใหรถวิ่งบริเวณที่หางจากแนวเขตที่ดินโครงการมากกวา 6 เมตร
ยกเวนทางดานทิศใต ซึ่งมีระยะหางจากอาคารขางเคียง 30 เมตร

5) ชวงรื้อถอนอาคารสํานักงาน
ขายโครงการ

รื้อถอนอาคารสํานักงานขายจะทําการถอดรื้อวัสดุตางๆออกเปนชิ้นๆ และ
สวนที่ตองใชการตัดจะทําการตัดดวยเครื่องตัด
การรื้อ ถอนพื้น คอนกรีต ซึ่ง เปนพื้น Slab On Ground ไมมีโ ครงสราง
ความหนาของแผนคอนกรีต ประมาณ 15 20 เซนติเมตร มี 3 วิธี ดังนี้
(1) ใชเครื่อง Hydraulic Breaker Power Pack ซึ่งจะใชบริเวณแนวเขต
โครงการถึงบริเวณที่มีระยะหางจากแนวเขตโครงการเขามา 6 เมตร
โดยเลือกใชคาความเร็วสูงสุดที่ระยะ 25 ฟุต (7.62 เมตร) ของเครื่อง
มือที่มีความใกลเคียงกัน คือ Jackhammer เทากับ 0.035 นิ้ว/วินาที
(2) บริเ วณที่บ านขางเคีย งอยูชิด พื้น ที่โ ครงการ จะใชรถ Small
bulldozer เคลื่อ นยายแผนคอนกรีต เขามาทํา การยอยใหเล็ก ลง
บริเวณกลางพื้นที่โครงการ และใช Hydraulic Breaker Power Pack
รื้อ ที่ร ะยะหางจากแนวเขตโครงการเขามา 3 เมตร โดยรถ Small
bulldozer มีคาความเร็ว สูงสุดที่ระยะ 25 ฟุต (7.62 เมตร) เทากับ
0.003 นิ้ว/วินาที
(3) ใช Hoe Ram ที่ม ีล ัก ษณะเดีย วกับ รถขุด ตีน ตะขาบ (Tracked
Excavator) รื้อ ถอนพื้น คอนกรีต บริเวณที่ม ีร ะยะหางจากแนวเขต
โครงการเขามามากกวา 6 เมตร ถึงกลางพื้นที่โครงการ และบริเวณ
ดานทิศใต ซึ่งมีระยะหางจากอาคารขางเคียง 30 เมตร มีคาความเร็ว
สูงสุดที่ระยะ 25 ฟุต (7.62 เมตร) เทากับ 0.089 นิ้ว/วินาที
เกิด แรงสั่น สะเทือ นจากรถบรรทุก ที่ใชขนสง (Loaded trucks) มีค า
ความเร็วสูงสุดที่ระยะ 25 ฟุต (7.62 เมตร) เทากับ 0.076 นิ้ว/วินาที โดย
กํา หนดใหรถวิ่งบริเวณที่หางจากแนวเขตที่ดินโครงการมากกวา 6 เมตร
ยกเวนทางดานทิศใต ซึ่งมีระยะหางจากอาคารขางเคียง 30 เมตร

1) มาตรฐานการสั่นสะเทือนที่มีผลกระทบตออาคาร และสิ่งปลูกสราง
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสั่น
สะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร ไดแบงประเภทของอาคาร ดังนี้
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บทที่ 4
ตารางที่ 4.1 29 ประเภทของอาคาร ตามมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร
ประเภทอาคาร

รายละเอียด

หมายเหตุ

1) อาคาร
(1) อาคารที่ใชเปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
อาคารที่อยูในประเภทที่ 1
ประเภทที่ 1 (2) อาคารพาณิช ย อาคารสํานัก งาน อาคารคลังสิน คา อาคาร รานคา สูง 2 4 ชั้น เลขที่ 3772, 3474, 3467, 3476/2
พิเศษ อาคารขนาดใหญตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 3, 3476/4, 3476/5, 3478 3474, 3480, 3482,
(3) อาคารอื่นใดที่มีการใชประโยชนในอาคารเชนเดียวกับอาคาร 3484, 3486, 3488, 3789, 3490 และ 3490/2 3
ตาม (1) และ (2)
อาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น เลขที่ 3079 และ 3079/1
อาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น และที่จอดรถยนต เลขที่ 3071
2) อาคาร
(1) อาคารอยูอาศัย อาคารอยูอาศัยรวม หองแถว ตึกแถว บานแถว
ประเภทที่ 2
บานแฝด ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(2) อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด
(3) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก
(4) อาคารที่ใชเปนสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถาน
พยาบาล และอาคารที่ใชเปนโรงพยาบาลของทางราชการ
(5) อาคารที่ใชเปนสถานที่ศ ึก ษาตามกฎหมายวาดวยโรงเรีย น
เอกชน อาคารที่ใชเปนโรงเรียนของทางราชการ อาคารที่ใชเปน
สถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายวา
ดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และอาคารที่ใชเปนสถานที่ศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ
(6) อาคารที่ใชประโยชนเพื่อกิจกรรมทางศาสนา
(7) อาคารอื่น ใดที่ม ีล ักษณะของการใชประโยชนในอาคารเชน
เดียวกันกับอาคารตาม (1) (2) (3) (4) (5) และ (6)

อาคารที่อยูในประเภทที่ 2
วราภัส แมนชั่น 1 สูง 8 ชั้น เลขที่ 3075
วราภัส แมนชั่น 2 สูง 8 ชั้น เลขที่ 3075/1
ลุมพินี เซ็นเตอร ลาดพราว 111 อาคาร F สูง 8 ชั้น
บานพักอาศัย สูง 4 ชั้น เลขที่ 25 27
บานพักอาศัย สูง 2 ชั้น เลขที่ 23
อพารเมนท UMK สูง 8 ชั้น เลขที่ 3079/19

3) อาคาร
(1) โบราณสถานตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัต ถุ
ประเภทที่ 3
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
(2) อาคาร หรือสิ่งปลูกสรางในลักษณะอื่นใดที่ไมมั่นคงแข็งแรงแตมี
คุณคาทางวัฒนธรรม

แบงระดับของความสั่นสะเทือนไว 2 ระดับ ดังนี้
1) ความสั่นสะเทือนกรณีที่ 1 หมายความวา ความสั่นสะเทือนที่ไมทําใหเกิดการลา และการสั่นพอง
ของโครงสรางอาคาร
2) ความสั่นสะเทือนกรณีที่ 2 หมายความวา ความสั่นสะเทือนที่ทําใหเกิดการลา และการสั่นพองของ
โครงสรางอาคาร
โดยไดกําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร ดังตารางที่ 4.1 30
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บทที่ 4

ตารางที่ 4.1 30 มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร
อาคาร
ประเภทที่
1

2

3

จุดตรวจวัด
1.1 ฐานราก หรือชั้นลางของ
อาคาร

ความเร็วอนุภาคสูงสุดไมเกิน (มิลลิเมตรตอวินาที)

ความถี่
(เฮิรตซ)

ความสั่นสะเทือน กรณีที่ 1 ความสั่นสะเทือน กรณีที่ 2

f < 10

20

10 < f < 50

0.5 f + 15

50 < f <100

0.2 f + 30

f > 100

50

1.2 ชั้นบนสุดของอาคาร

ทุกความถี่

40*

10*

1.3 พื้นอาคารในแตละชั้น

ทุกความถี่

20**

10**

f <10

5

10 < f < 50

0.25 f + 2.5

50 < f < 100

0.1 f + 10

f > 100

20

2.2 ชั้นบนสุดของอาคาร

ทุกความถี่

15*

5*

2.3 พื้นอาคารในแตละชั้น

ทุกความถี่

20*

10*

f < 10

3

10 < f < 50

0.125 f + 1.75

50 < f < 100

0.04 f + 6

f > 100

10

3.2 ชั้นบนสุดของอาคาร

ทุกความถี่

8*

2.5*

3.3 พื้นอาคารในแตละชั้น

ทุกความถี่

20*

10*

2.1 ฐานราก หรือชั้นลางของ
อาคาร

3.1 ฐานราก หรือชั้นลางของ
อาคาร

หมายเหตุ 1) f = ความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด มีหนวยเปนเฮิรตซ
2) * = กําหนดมาตรฐานไวเฉพาะคาความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนนอน
3) ** = กําหนดมาตรฐานไวเฉพาะคาความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนตั้ง
4) การวัดคาความสั่นสะเทือนสูงสุดสําหรับความสั่นสะเทือนกรณีที่ 2 ตามขอ 1.2, 2.2 และ 3.2 ใหวัดที่ชั้นบนสุด
ของอาคาร หรือชั้นอื่น ซึ่งมีคาความสั่นสะเทือนสูงสุด
5) การวัดคาความสั่นสะเทือนที่พื้นอาคารในแตละชั้นตามขอ 1.3, 2.3 และ 3.3 ใหยกเวนการวัดที่ฐานราก หรือ
ชั้นลางของอาคาร

คามาตรฐานความสั่นสะเทือน พบวา ที่ระดับความถี่ตํ่า
นั้นจะมีโอกาสทําใหเกิดความเสียหายกับโครงสรางได
มากกวา โดยเขียนในรูปของกราฟไดดังตอไปนี้
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บทที่ 4
ทั้งนี้ อาคารสิ่งปลูกสราง จะมีความถี่ธรรมชาติของตัวเอง และจะสั่น ดวยความถี่เฉพาะตัวที่ความสั่น
สะเทือ นที่ม ีค วามถี่เ ดีย วกัน กับ ความถี่ธ รรมชาติข องอาคารจะทํา ใหอาคารเกิดความเสีย หายกับ อาคารนั้น ๆได
ดังนั้น คากําหนด “ความสั่นสะเทือนกรณีที่ 2” จึงมีคาที่ตํ่ากวา “ความสั่นสะเทือนกรณีที่ 1”
จากบทความ “มาตรฐานความสั่นสะเทือน เพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร” จากนิตยสารขาวอากาศและ
เสียง ประจําเดือนกรกฎาคม–กันยายน 2553 เขียนโดย เถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ, นิภาภรณ ใจแสน และ ไพรัช ราม
เนตร ไดแนะนําใหประมาณความถี่ธรรมชาติของอาคารที่สูงประมาณ 1 2 ชั้น (ระดับความสูงประมาณ 3 12 เมตร)
ความถี่ธรรมชาติ จะอยูในชวง 4 15 เฮิรต สวนอาคารสูงใหใชสูตร f = 46/H โดย H เปนความสูงของอาคารในหนวย
ของเมตร ตัว f ในที่นี้หมายถึงความถี่ธรรมชาติมีหนวยเปนเฮิรต
โดยอาคารขางเคียงที่มีความสูง 1 5 ชัน้ มีความสูงประมาณ 3 15 เมตร ความถีธ่ รรมชาติจงึ มีคาเทากับ 3 15
เฮิรต
ความสัน่ สะเทือนจัดเปนประเภทความสัน่ สะเทือนกรณีท่ี 1 ทั้งหมด คือความสัน่ สะเทือนที่ไมทําใหเกิดการลา
และการสัน่ พองของโครงสรางอาคาร เพือ่ ใหไดคาที่วกิ ฤตที่สดุ จึงกําหนดจุดตรวจวัดคาความสัน่ สะเทือนทีฐ่ านราก หรือชัน้
ลางของอาคาร และเลือกใชคามาตรฐานทีใ่ ชในการปองกันผลกระทบจากการกอสรางโครงการทีม่ คี วามถีจ่ ากการกอสรางที่
10 เฮิรต ไดดังนี้
ตารางที่ 4.1 31

อาคาร
ประเภทที่
2

แสดงคามาตรฐานความเร็วอนุภาคสูงสุดที่ยอมไดจากการกอสรางที่ใชในการเปรียบเทียบ
ผลกระทบตออาคารขางเคียง
จุดตรวจวัด

2.1 ฐานราก หรือ
ชั้นลางของอาคาร

ความถี่ (เฮิรตซ)
10< f ≤ 50
ความถี่ = 10

ความสั่นสะเทือน
กรณีที่ 1
0.25 f + 2.5
= 0.25 (10) + 2.5
=5

คาความสั่นสะเทือน
มาตรฐานที่ใชเปรียบเทียบ
5 มิลลิเมตร/วินาที

**ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย จึงใชคาความสั่นสะเทือนเปรียบเทียบ 5 มิลลิเมตร/วินาที ทุกประเภทอาคาร**

2) ผลกระทบเนื่องจากความสั่นสะเทือนที่มีตอมนุษย
ความสั่นสะเทือนยังอาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของมนุษย โดยพบวาที่ระดับแรงสั่นสะเทือนเริ่มตนจน
รูสึกรําคาญ หากไดรับอยางตอเนื่อง ที่ระดับความเร็วอนุภาคสูงสุด 2.5 มิลลิเมตร/วินาที สําหรับพื้นที่ใกลเคียงจะยังไม
ถึงระดับที่รบกวนตอผูพักอาศัย อยางไรก็ตามไดทําการประเมิน คาแรงสั่นสะเทือนจากการกอสรางโครงการ เพื่อ
พิจารณาระดับผลกระทบจากการกอสรางตอมนุษย และตอโครงสรางอาคาร ดังตารางที่ 4.1 32
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บทที่ 4
ตารางที่ 4.1 32 คาความสัมพันธระหวางความเร็วอนุภาคสูงสุด และระยะหางที่จะมีผลกระทบตอมนุษยและ
ความเสียหายตอโครงสรางอาคาร
คาความเร็ว
อนุภาคสูงสุด
(มิลลิเมตร/วินาที)

ผลกระทบตอมนุษย

ผลกระทบตอโครงสรางอาคาร

5.0

ความสัน่ สะเทือนรบกวนผูอยูอาศัยในอาคาร ระดับทีส่ งผลใหเกิดความเสียหายตออาคารทั่วไปหรือ
(สอดคลองกับระดับทีส่ งผลกระทบตอคนทีอ่ ยู โครงสรางทางสถาปตยกรรม บานเรือนทัว่ ไปที่มผี นัง และ
บนสะพาน และรับในชวงเวลาสัน้ ๆ)
เพดานเปนแบบ Plaster (สวนผสมทีม่ ีปนู ทราย นํ้า) ใน
กรณีทเ่ี ปนผนัง/ฝาเพดานแบบยืดหยุนจะไดรับความเสีย
หายเพียงเล็กนอย

2.5

กรณีท ี่ม ีค วามสั่น สะเทือ นเปนไปอยางตอ ไมเสี่ย งตอความเสียหายที่เ กิดขึ้นกับอาคารทั่ว ไปหรือ
เนื่องจะรูสึกรําคาญ
โครงสรางทางสถาปตยกรรม
รูสึกไดถึงความสั่นสะเทือน

ระดับ ที่ส ูง ขึ้น ของความสั่น สะเทือ นจะสงผลตอการ
ทําลาย หรือสรางความเสียหายตอโบราณสถาน

0.15 0.3

ระดับที่เปนไปไดที่จะรับรู

ไมสงผลกระทบ/ความเสียหายตอโครงสรางทุกประเภท

0 0.15

ไมสามารถรับความรูสึกได

ไมสงผลกระทบ/ความเสียหายตอโครงสรางทุกประเภท

2.0

ที่มา : ดัดแปลงจาก Wifﬁn, A.C., and Leonard, D.R., A Surway of Trafﬁc Induced Vibration, Eng., 1971

3) การประเมินผลกระทบดานแรงสั่นสะเทือน
ความสัน่ สะเทือนอาจมีผลกระทบตอประชาชน และโครงสรางอาคารทีอ่ ยูโดยรอบ การประเมินระดับความสัน่
สะเทือนจะพิจารณาความสัน่ สะเทือนในรูปของความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV) ตามระยะหางถึง
พืน้ ทีท่ คี่ าดวาจะไดรับผลกระทบ มีระดับความสัน่ สะเทือนวัดในรูปความเร็วอนุภาคสูงสุด มีสมการคํานวณดังนี้
= PPV ref x (25/D)1.5

PPV equip

เมื่อระดับแรงสั่นสะเทือนที่ระยะหางจากจุดกําเนิดนอยกวา 25 ฟุต (นอยกวา 7.62 เมตร) และ
= PPV ref x (25/D)1.1

PPV equip

เมื่อระดับแรงสั่นสะเทือนที่ระยะหางจากจุดกําเนิดมากกวา 25 ฟุต (มากกวา 7.62 เมตร)
โดยที่

PPV equip = ความเร็วสูงสุดของอุปกรณที่ระยะทางตางๆ (นิ้ว/วินาที)
PPV ref
D

= ระดับแรงสั่นสะเทือนจากตารางอางอิง (นิ้ว/วินาที)
= ระยะทางจากอุปกรณถึงจุดที่ไดรับแรงสั่นสะเทือน (ฟุต)
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บทที่ 4
1.1) ชวงรื้อถอนอาคารเดิม และพื้นคอนกรีตเดิม
อาคารเดิมในพื้นที่โครงการ สูง 1 ชั้น จํานวน 2 อาคาร และพื้นคอนกรีตเดิมในพื้นที่โครงการ จะทําการรื้อ
ถอนออกกอนทําการกอสรางโครงการ ซึ่งการรื้อถอนอาคารเดิม ในสวนที่สามารถถอดออกเปนชิ้นได จะทําการรื้อถอด
ออกเปนชิ้น และสวนที่ตองใชการตัดจะทําการตัดดวยเครื่องตัด และการรื้อถอนพื้นคอนกรีต
การรื้อ ถอนพื้น คอนกรีต ซึ่ง เปนพื้น Slab On Ground ไมมีโ ครงสราง ความหนาของแผนคอนกรีต
ประมาณ 15 20 เซนติเมตร มี 3 วิธี และมีคาความสั่นสะเทือนที่ใชในการคํานวณ ดังนี้
ใชเครื่อง Hydraulic Breaker Power Pack ซึ่งจะใชบริเวณแนวเขตโครงการถึงบริเวณที่มีระยะหาง
จากแนวเขตโครงการเขามา 6 เมตร โดยเลือกใชคาความเร็วสูงสุดที่ระยะ 25 ฟุต (7.62 เมตร) ของ
เครื่องมือที่มีความใกลเคียงกัน คือ Jackhammer เทากับ 0.035 นิ้ว/วินาที
บริเวณที่บานขางเคียงอยูชิดพื้นที่โครงการ จะใชรถ Small bulldozer เคลื่อนยายแผนคอนกรีต เขา
มาทําการยอยใหเล็กลงบริเวณกลางพื้นที่โครงการ และใช Hydraulic Breaker Power Pack รื้อที่
ระยะหางจากแนวเขตโครงการเขามา 3 เมตร โดยรถ Small bulldozer มีคาความเร็วสูงสุดที่ระยะ
25 ฟุต (7.62 เมตร) เทากับ 0.003 นิ้ว/วินาที
ใช Hoe Ram ที่มีล ัก ษณะเดีย วกับ รถขุด ตีน ตะขาบ (Tracked Excavator) รื้อ ถอนพื้น คอนกรีต
บริเวณที่มีระยะหางจากแนวเขตโครงการเขามามากกวา 6 เมตร ถึงกลางพื้นที่โครงการ และบริเวณ
ดานทิศใต ซึ่งมีระยะหางจากอาคารขางเคียง 30 เมตร มีคาความเร็วสูงสุดที่ระยะ 25 ฟุต (7.62
เมตร) เทากับ 0.089 นิ้ว/วินาที
รถบรรทุกที่ใชขนสง (Loaded trucks) มีคาความเร็วสูงสุดที่ระยะ 25 ฟุต (7.62 เมตร) เทากับ
0.076 นิ้ว/วินาที โดยกําหนดใหรถวิ่งบริเวณที่หางจากแนวเขตที่ดินโครงการมากกวา 6 เมตร ยกเวน
ทางดานทิศใต ซึ่งมีระยะหางจากอาคารขางเคียง 30 เมตร
แรงสั่นสะเทือน จากการใช Hydraulic Breaker Power Pack (คิดคาความเร็วสูงสุดที่ระยะ 25 ฟุต
(7.62 เมตร) 0.035 นิ้ว/วินาที) จากการคํานวณอาคารที่อยูใกลบริเวณที่ใช Hydraulic Breaker
Power Pack มากที่สุด มีระยะ 3.7 เมตร หรือ 12.14 ฟุต มีรายละเอียดการคํานวณ ดังนี้
แทนคา

PPV equip = 0.035 x (25/12.14)1.5
= 0.103 นิ้ว/วินาที
= 2.63

มิลลิเมตร/วินาที (ไมเกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที)
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บทที่ 4
ตารางที่ 4.1 33 คาระดับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการรื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิมในโครงการ โดยใช Hydraulic
Breaker Power Pack ที่ระยะจากแนวเขตโครงการถึงระยะจากแนวเขตเขามา 6 เมตร
ระยะหางจาก
พื้นที่รื้อถอน
(เมตร)

แรงสั่นสะเทือนที่ไดจาก
Hydraulic Breaker
Power Pack
(มิลลิเมตร/วินาที)

ทิศเหนือ
วราภัส แมนชัน่ 1 สูง 8 ชั้น เลขที่ 3075

5.55

1.43

ไมเกิน 5

วราภัส แมนชัน่ 2 สูง 8 ชั้น เลขที่ 3075/1

4.93

1.71

ไมเกิน 5

และลุมพินี เซ็นเตอร ลาดพราว 111 อาคาร F สูง 8 ชัน้

4.85

1.75

ไมเกิน 5

30.0

0.20

ไมเกิน 5

ทิศตะวันออก
บานพักอาศัย สูง 4 ชั้น เลขที่ 25 27

0.7*

2.63*

0.23*

ไมเกิน 5

บานพักอาศัย สูง 2 ชั้น เลขที่ 23

1.82*

1.77*

0.15*

ไมเกิน 5

อพารเมนท UMK สูง 8 ชั้น เลขที่ 3079/19

3.82

2.50

ไมเกิน 5

อาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น เลขที่ 3079 และ 3079/1

27.0

0.13

ไมเกิน 5

ทิศตะวันตก
อาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น และที่จอดรถยนต เลขที่ 3071
(โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสันติสุข)

1.0*

2.34*

พื้นที่รับแรงสั่นสะเทือน

ทิศใต
รานคา สูง 2 4 ชั้น เลขที่ 3772, 3474, 3467 ซอย
ลาดพราว 138 กวางประมาณ 6 เมตร และ 3476/2 3,
3476/4, 3476/5, 3478 3474, 3480, 3482, 3484,
3486, 3488 ซอยลาดพราว 140 กวางประมาณ 6 เมตร
และ เลขที่ 3789, 3490 และ 3490/2 3

แรงสั่นสะเทือนที่ได
คามาตรฐาน
จากรถ Small
ชั้นบนสุดของ
bulldozer
อาคาร
(มิลลิเมตร/วินาที) (มิลลิเมตร/วินาที)

0.20*

ไมเกิน 5

หมายเหตุ : * บริเวณที่อาคารขางเคียงมีระยะหางจากโครงการนอย จะใชรถ Small bulldozer ทําการเคลื่อนยายแผน
พื้นคอนกรีต ที่ระยะจากแนวเขตที่ดินเขามา 3 ม. มายอยกลางโครงการ และใช Hydraulic Breaker Power
Pack รื้อ
ถอนในระยะหางจากแนวเขตโครงการเขามา 3 เมตร

จากการคํานวณ ระดับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการรื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิมในโครงการ โดยใชเครื่อง Hydraulic
Breaker Power Pack ที่ระยะจากแนวเขตโครงการ ถึงระยะจากแนวเขตเขามา 6 เมตร พบวา อาคารขางเคียง
โครงการ สวนมากมีคาระดับแรงสั่นสะเทือนไมเกินคามาตรฐานที่ 5 มิลลิเมตร/วินาที โดยมีคาอยูที่ 0.13 ถึง 2.5
มิลลิเมตร/วินาที
โดยจะมีอาคารขางเคียงโครงการ 3 แหง ที่มีคาระดับแรงสั่นสะเทือนเกินคามาตรฐาน เนื่องจากมีระยะหางจาก
พื้นที่โครงการนอย โดยโครงการจะใชวิธีการรื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิม บริเวณใกลอาคารทั้ง 3 แหง โดยใชรถ Small
bulldozer ทําการเคลื่อนยายแผนคอนกรีต เขามาทําการยอยบริเวณกลางพื้นที่โครงการ และใชเครื่อง Hydraulic
Breaker Power Pack รื้อถอนที่ระยะหางจากแนวเขตโครงการเขามา 3 เมตร ซึ่งวิธีนี้จะทําใหคาระดับแรงสั่นสะ
เทืือ น ไมเกิน คามาตรฐาน อยูที่ 1.77 ถึง 2.63 มิล ลิเ มตร/วิน าที และมีค าแรงสั่น สะเทือ นจากการใชรถ Small
bulldozer อยูที่ 0.15 ถึง 0.23 มิลลิเมตร/วินาที (ไมเกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที)
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บทที่ 4
ตารางที่ 4.1 34 คาระดับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการรื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิมในโครงการ โดยใช Hoe Ram
รื้อถอนที่ระยะหางจากแนวเขตโครงการเขามา 6 เมตร

พื้นที่รับแรงสั่นสะเทือน

ระยะหางจาก
พื้นที่รื้อถอน
(เมตร)

ระยหางเมื่อรวมกับ
แรงสั่นสะเทือนที่ได
ระยะรน 6 ม. ในการใช
จากการคํานวณ
Hoe Ram รื้อถอน
(มิลลิเมตร/วินาที)
(เมตร)

คามาตรฐาน
ชั้นบนสุดของ
อาคาร
(มิลลิเมตร/วินาที)

ทิศเหนือ
วราภัส แมนชัน่ 1 สูง 8 ชั้น เลขที่ 3075

5.55

11.55

1.43

ไมเกิน 5

วราภัส แมนชัน่ 2 สูง 8 ชั้น เลขที่ 3075/1

4.93

10.93

1.52

ไมเกิน 5

และลุมพินี เซ็นเตอร ลาดพราว 111 อาคาร F สูง 8 ชัน้

4.85

10.85

1.53

ไมเกิน 5

30.0

30.0

0.50

ไมเกิน 5

ทิศตะวันออก
บานพักอาศัย สูง 4 ชั้น เลขที่ 25 27

0.7

6.7

2.74

ไมเกิน 5

บานพักอาศัย สูง 2 ชั้น เลขที่ 23

1.82

7.82

2.20

ไมเกิน 5

อพารเมนท UMK สูง 8 ชั้น เลขที่ 3079/19

3.82

9.82

1.71

ไมเกิน 5

อาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น เลขที่ 3079 และ 3079/1

27.0

33.0

0.45

ไมเกิน 5

ทิศตะวันตก
อาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น และที่จอดรถยนต เลขที่ 3071

1.0

7.0

2.57

ไมเกิน 5

ทิศใต
รานคา สูง 2 4 ชั้น เลขที่ 3772, 3474, 3467 ซอย
ลาดพราว 138 กวางประมาณ 6 เมตร และ 3476/2 3,
3476/4, 3476/5, 3478 3474, 3480, 3482, 3484,
3486, 3488 ซอยลาดพราว 140 กวางประมาณ 6 เมตร
และ เลขที่ 3789, 3490 และ 3490/2 3

จากการคํา นวณ พบวา การรื้อถอนพื้น คอนกรีต เดิม โดยใช Hoe Ram ในระยะหางจากแนวเขต
โครงการเขามา 6 เมตร ถึงบริเวณกลางพื้นที่โครงการ คาระดับความสั่นสะเทือนที่อาคารขางเคียงไดรับ อยูในระดับ
0.45 ถึง 2.74 มิลลิเมตร/วินาที ไมเกินคามาตรฐานที่ 5 มิลลิเมตร/วินาที (ภาพที่ 4.1 3)
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บทที่ 4
ตารางที่ 4.1 35 คาระดับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากรถบรรทุก วิ่งที่ระยะหางจากแนวเขตโครงการเขามา 6 เมตร
ในชวงรื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิม

พื้นที่รับแรงสั่นสะเทือน

ระยะหางจาก
พื้นที่รื้อถอน
(เมตร)

ระยหางเมื่อรวมกับการ แรงสั่นสะเทือนที่ได
กําหนดใหรถวิ่งที่ระยะ จากการคํานวณ
รน 6 ม. (เมตร)
(มิลลิเมตร/วินาที)

คามาตรฐาน
ชั้นบนสุดของ
อาคาร
(มิลลิเมตร/วินาที)

ทิศเหนือ
วราภัส แมนชัน่ 1 สูง 8 ชั้น เลขที่ 3075

5.55

11.55

1.22

ไมเกิน 5

วราภัส แมนชัน่ 2 สูง 8 ชั้น เลขที่ 3075/1

4.93

10.93

1.30

ไมเกิน 5

และลุมพินี เซ็นเตอร ลาดพราว 111 อาคาร F สูง 8 ชัน้

4.85

10.85

1.31

ไมเกิน 5

30.0

30.0

0.43

ไมเกิน 5

ทิศตะวันออก
บานพักอาศัย สูง 4 ชั้น เลขที่ 25 27

0.7

6.7

2.34

ไมเกิน 5

บานพักอาศัย สูง 2 ชั้น เลขที่ 23

1.82

7.82

1.88

ไมเกิน 5

อพารเมนท UMK สูง 8 ชั้น เลขที่ 3079/19

3.82

9.82

1.46

ไมเกิน 5

อาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น เลขที่ 3079 และ 3079/1

27.0

33.0

0.38

ไมเกิน 5

ทิศตะวันตก
อาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น และที่จอดรถยนต เลขที่ 3071

1.0

7.0

2.19

ไมเกิน 5

ทิศใต
รานคา สูง 2 4 ชั้น เลขที่ 3772, 3474, 3467 ซอย
ลาดพราว 138 กวางประมาณ 6 เมตร และ 3476/2 3,
3476/4, 3476/5, 3478 3474, 3480, 3482, 3484,
3486, 3488 ซอยลาดพราว 140 กวางประมาณ 6 เมตร
และ เลขที่ 3789, 3490 และ 3490/2 3

จากการคํานวณ พบวา แรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากรถบรรทุก วิ่ง ที่ระยะหางจากแนวเขตโครงการเขามา 6
เมตร ในชวงรื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิม คาระดับความสั่นสะเทือนที่อาคารขางเคียงไดรับ อยูในระดับ 0.38 ถึง 2.34
มิลลิเมตร/วินาที ไมเกินคามาตรฐานที่ 5 มิลลิเมตร/วินาที
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บทที่ 4
1.2) ชวงกอสราง
ชวงทําฐานราก
แรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการทําฐานราก จะเกิดจากการทําเสาเข็มดวยวิธี Caisson drilling และรถ
บรรทุกที่ใชขนสง และรถคอนกรีตผสมเสร็จ (Loaded trucks) ดังนี้
จากการทําเสาเข็มดวยวิธี Caisson drilling มีคาความเร็วสูงสุดที่ระยะ 25 ฟุต (7.62 เมตร)
เทากับ 0.089 นิ้ว/วินาที โดยคํานวณแรงสั่นสะเทือนจากตําแหนงเสาเข็มที่อยูใกลกับอาคาร
ขางเคียงมากที่สุด
จากการใชรถบรรทุกที่ใชขนสง และรถคอนกรีตผสมเสร็จ (Loaded trucks) มีคาความเร็ว
สูงสุดที่ระยะ 25 ฟุต (7.62 เมตร) เทากับ 0.076 นิ้ว/วินาที โดยคํานวณแรงสั่นสะเทือนจาก
ตําแหนงจุดจอดรถบรรทุกภายในพื้นที่กอสราง ซึ่งมีระยะ 6.00 เมตร ยกเวนทางดานทิศใต
ซึ่งมีระยะหางจากอาคารขางเคียง 30 ม. จึงไมจําเปนตองรนระยะเขามา 6 เมตร
ชวงขึ้นโครงสราง และชวงเก็บงานและตกแตง
แรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในชวงขึ้นโครงสราง จะเกิด จากการใชรถบรรทุกที่ใชขนสง (Loaded trucks) มี
คาความเร็วสูงสุดที่ระยะ 25 ฟุต (7.62 เมตร) เทากับ 0.076 นิ้ว/วินาที โดยคํานวณแรงสั่นสะเทือนจากตําแหนงจุด
จอดรถบรรทุกภายในพื้นที่กอสราง ซึ่งมีระยะ 6.00 เมตร ยกเวนทางดานทิศใต ซึ่งมีระยะหางจากอาคารขางเคียง 30
ม. จึงไมจําเปนตองรนระยะเขามา 6 เมตร
ตารางที่ 4.1 36 ระดับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการรื้อถอนและกอสรางโครงการ ตอพื้นที่ขางเคียง

พื้นที่รับแรงสั่นสะเทือน

ระยะหางจาก ระยะหางจาก
บริเวณ
บริเวณจอดรถ
กอสราง
บรรทุก
อาคาร(เมตร)
(เมตร)

แรงสั่นสะเทือนที่ไดจากการคํานวณ
(มิลลิเมตร/วินาที)
ชวงทํา
ฐานราก

คามาตรฐาน
ชั้นบนสุดของ
ชวงการเก็บ
อาคาร
ชวงขึ้น
งานและงาน (มิลลิเมตร/วินาที)
โครงสราง
ตกแตง

ทิศเหนือ
วราภัส แมนชั่น 1 สูง 8 ชั้น เลขที่ 3075 และวราภัส
แมนชั่น 2 สูง 8 ชั้น เลขที่ 3075/1 และลุมพินี เซ็นเตอร
ลาดพราว 111 อาคาร F สูง 8 ชัน้

12.65

11.55

1.22 1.29

1.22

1.22

ไมเกิน 5

ทิศใต
รานคา สูง 2 4 ชั้น เลขที่ 3772, 3474, 3467 ซอย
ลาดพราว 138 กวางประมาณ 6 เมตร และ 3476/2 3,
3476/4, 3476/5, 3478 3474, 3480, 3482, 3484,
3486, 3488 ซอยลาดพราว 140 กวางประมาณ 6
เมตร และ เลขที่ 3789, 3490 และ 3490/2 3

37.16

30.0

0.35 – 0.43

0.43

0.43

ไมเกิน 5

ทิศตะวันออก
บานพักอาศัย สูง 4 ชั้น เลขที่ 25 27 บานพักอาศัย สูง
2 ชั้น เลขที่ 23 อพารเมนท UMK สูง 8 ชั้น เลขที่
3079/19 แ ล ะ อ า ค า ร พ า ณ ิช ย ส ูง 4 ช ั้น เ ล ข ท ี่
3079 และ 3079/1

9.89

9.82

1.46 – 1.70

1.46

1.46

ไมเกิน 5

ทิศตะวันตก
อาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น และที่จอดรถยนต เลขที่ 3071

25.10

7.0

0.61 – 2.19

2.19

2.19

ไมเกิน 5
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บทที่ 4
แรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการกอสรางโครงการ ชวงทําฐานราก ชวงขึ้นโครงสราง และชวงการเก็บงาน
และงานตกแตง โดยอาคารขางเคียงโครงการจะไดรับแรงสะเทือน 0.43 ถึง 2.19 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งไมเกินคามาตรฐาน
ความสั่นสะเทือนที่ 5 มิลลิเมตร/วินาที

1.2) ชวงรื้อถอนอาคารสํานักงานขายโครงการ
อาคารสํานักงานขายโครงการ สูง 1 ชั้น อยูบริเวณดานทิศตะวันออกเฉียงใตภายในโครงการ จะทําการรื้อ
ถอนชวงเวลาใกลกอสรางโครงการแลวเสร็จ มีขั้นตอนการรื้อถอน ดังนี้
ทําการรื้อถอนอาคารสํานักงานขาย โดยทําการถอดรื้อวัสดุตางๆออกเปนชิ้นๆ และสวนที่ตองใชการ
ตัดจะทําการตัดดวยเครื่องตัด
การรื้อถอนพื้นคอนกรีต ซึ่งเปนพื้น Slab On Ground ไมมีโครงสราง ความหนาของแผนคอนกรีต
ประมาณ 15 20 เซนติเมตร มี 3 วิธี และมีคาความสั่นสะเทือนที่ใชในการคํานวณ ดังนี้
ใชเครื่อง Hydraulic Breaker Power Pack ซึ่งจะใชบริเวณแนวเขตโครงการถึงบริเวณที่มีระยะ
หางจากแนวเขตโครงการเขามา 6 เมตร โดยเลือกใชคาความเร็วสูงสุดที่ระยะ 25 ฟุต (7.62
เมตร) ของเครื่องมือที่มีความใกลเคียงกัน คือ Jackhammer เทากับ 0.035 นิ้ว/วินาที
บริเวณที่บานขางเคียงอยูชิดพื้นที่โครงการ จะใชรถ Small bulldozer เคลื่อนยายแผนคอนกรีต
เขามาทํา การยอยใหเล็กลงบริเวณกลางพื้นที่โครงการ และใช Hydraulic Breaker Power
Pack รื้อ ที่ร ะยะหางจากแนวเขตโครงการเขามา 3 เมตร โดยรถ Small bulldozer มีค า
ความเร็วสูงสุดที่ระยะ 25 ฟุต (7.62 เมตร) เทากับ 0.003 นิ้ว/วินาที
ใช Hoe Ram ที่มีลักษณะเดียวกับรถขุดตีนตะขาบ (Tracked Excavator) รื้อถอนพื้นคอนกรีต
บริเวณที่มีระยะหางจากแนวเขตโครงการเขามามากกวา 6 เมตร ถึงกลางพื้นที่โครงการ และ
บริเวณดานทิศใต ซึ่งมีระยะหางจากอาคารขางเคียง 30 เมตร มีคาความเร็วสูงสุดที่ระยะ 25
ฟุต (7.62 เมตร) เทากับ 0.089 นิ้ว/วินาที
รถบรรทุกที่ใชขนสง (Loaded trucks) มีค าความเร็วสูงสุดที่ร ะยะ 25 ฟุต (7.62 เมตร) เทากับ
0.076 นิ้ว/วินาที โดยกําหนดใหรถวิ่งบริเวณที่หางจากแนวเขตที่ดินโครงการมากกวา 6 เมตร ยกเวน
ทางดานทิศใต ซึ่งมีระยะหางจากอาคารขางเคียง 30 เมตร
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บทที่ 4
ตารางที่ 4.1 37 แรงสั่นสะเทือนจากการรื้อถอนพื้นสํานักงานขาย ดวย Hydraulic Breaker Power Pack

พื้นที่รับแรงสั่นสะเทือน

ระยะหางจาก แรงสั่นสะเทือนที่ได
บริเวณรื้อ
จากการคํานวณ
ถอน(เมตร) (มิลลิเมตร/วินาที)

แรงสั่นสะเทือนจาก
คามาตรฐาน
รถ Small
ชั้นบนสุดของอาคาร
bulldozer
(มิลลิเมตร/วินาที)
(มิลลิเมตร/วินาที)

ทิศเหนือ
วราภัส แมนชั่น 1 สูง 8 ชั้น เลขที่ 3075 และวราภัส แมนชั่น 2 สูง 8
ชัน้ เลขที่ 3075/1 และลุมพินี เซ็นเตอร ลาดพราว 111 อาคาร F สูง
8 ชั้น

69.69

0.08

ไมเกิน 5

ทิศใต
รานคา สูง 2 4 ชั้น เลขที่ 3772, 3474, 3467 ซอยลาดพราว 138
กวางประมาณ 6 เมตร และ 3476/2 3, 3476/4, 3476/5, 3478
3474, 3480, 3482, 3484, 3486, 3488 ซอย ลาดพราว 140
กวางประมาณ 6 เมตร และ เลขที่ 3789, 3490 และ 3490/2 3

30.0

0.20

ไมเกิน 5

ทิศตะวันออก
บานพักอาศัย สูง 4 ชั้น เลขที่ 25 27 บานพักอาศัย สูง 2 ชั้น เลขที่
23 อพารเมนท UMK สูง 8 ชั้น เลขที่ 3079/19 และอาคาร
พาณิชย สูง 4 ชั้น เลขที่ 3079 และ 3079/1

0.8*

2.52*

ทิศตะวันตก
อาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น และที่จอดรถยนต เลขที่ 3071

86.35

0.06

0.22*

ไมเกิน 5

ไมเกิน 5

หมายเหตุ : * บริเวณที่อาคารขางเคียงมีระยะหางจากโครงการนอย จะใชรถ Small bulldozer ทําการเคลื่อนยายแผน
พื้นคอนกรีต ที่ระยะจากแนวเขตที่ดินเขามา 3 ม. มายอยกลางโครงการ และใช Hydraulic Breaker Power
Pack รื้อ
ถอนในระยะหางจากแนวเขตโครงการเขามา 3 เมตร

จากการคํานวณ ระดับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการรื้อถอนพื้นคอนกรีตบริเวณสํานักงานขายโครงการ โดยใช
เครื่อง Hydraulic Breaker Power Pack ที่ระยะจากแนวเขตโครงการ ถึงระยะจากแนวเขตเขามา 6 เมตร พบวา
อาคารขางเคียงโครงการ สวนมากมีคาระดับแรงสั่นสะเทือนไมเกินคามาตรฐานที่ 5 มิลลิเมตร/วินาที โดยมีคาอยูที่
0.06 ถึง 0.20 มิลลิเมตร/วินาที
โดยจะมีอาคารขางเคียงโครงการ ดานทิศตะวันออก ที่มีคาระดับแรงสั่นสะเทือนเกินคามาตรฐาน เนื่องจากมี
ระยะหางจากพื้นที่โครงการนอย โดยโครงการจะใชวิธีการรื้อถอนพื้นคอนกรีต บริเวณใกลอาคารดานทิศตะวันออก
โดยใชรถ Small bulldozer ทําการเคลื่อนยายแผนคอนกรีต เขามาทําการยอยบริเวณกลางพื้นที่โครงการ และใช
เครื่อง Hydraulic Breaker Power Pack รื้อถอนที่ระยะหางจากแนวเขตโครงการเขามา 3 เมตร ซึ่งวิธีนี้จะทําใหคา
ระดับแรงสั่นสะเทือน ไมเกินคามาตรฐาน อยูที่ 2.52 มิลลิเมตร/วินาที และมีคาความสั่นสะเทือนจากการใชรถ
Small bulldozer 0.22 มิลลิเมตร/วินาที (ไมเกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที )
คาระดับแรงสั่นสะเทือนจากการรื้อถอนพื้นคอนกรีตบริเวณสํานักงานขายโครงการ ดวย Hoe Ram และจาก
การวิ่งของรถบรรทุก มีดังนี้
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บทที่ 4
ตารางที่ 4.1 38 แรงสั่นสะเทือนจากการรื้อถอนพื้นสํานักงานขาย ดวย Hoe Ram และจากการวิ่งของรถบรรทุก

พื้นที่รับแรงสั่นสะเทือน

ระยะหาง
(เมตร)

แรงสั่นสะเทือนที่ได แรงสั่นสะเทือน จาก
คามาตรฐาน
จาก Hoe Ram ที่ การวิง่ ของรถที่ระยะ
ชั้นบนสุดของอาคาร
ระยะ 6 ม.
6 ม.
(มิลลิเมตร/วินาที)
(มิลลิเมตร/วินาที) (มิลลิเมตร/วินาที)

ทิศเหนือ
วราภัส แมนชั่น 1 สูง 8 ชั้น เลขที่ 3075 และวราภัส แมนชั่น 2 สูง 8
ชัน้ เลขที่ 3075/1 และลุมพินี เซ็นเตอร ลาดพราว 111 อาคาร F สูง
8 ชั้น

75.60

0.18

0.15

ไมเกิน 5

ทิศใต
รานคา สูง 2 4 ชั้น เลขที่ 3772, 3474, 3467 ซอยลาดพราว 138
กวางประมาณ 6 เมตร และ 3476/2 3, 3476/4, 3476/5, 3478
3474, 3480, 3482, 3484, 3486, 3488 ซอย ลาดพราว 140
กวางประมาณ 6 เมตร และ เลขที่ 3789, 3490 และ 3490/2 3

36

0.41

0.43

ไมเกิน 5

ทิศตะวันออก
บานพักอาศัย สูง 4 ชั้น เลขที่ 25 27 บานพักอาศัย สูง 2 ชั้น เลขที่
23 อพารเมนท UMK สูง 8 ชั้น เลขที่ 3079/19 และอาคาร
พาณิชย สูง 4 ชั้น เลขที่ 3079 และ 3079/1

6.8

2.68

2.29

ไมเกิน 5

92.35

0.15

0.12

ไมเกิน 5

ทิศตะวันตก
อาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น และที่จอดรถยนต เลขที่ 3071

จากการคํานวณคาระดับแรงสั่นสะเทือนจากการใช Hoe Ram รื้อถอนพื้นคอนกรีตบริเวณกลางพื้นที่ถึง
บริเวณที่มีระยะหางจากแนวเขตที่ดินโครงการเขามามากกวา 6.00 เมตร และจากการวิ่งของรถบรรทุก ที่กําหนดระยะ
แนวการวิ่งใหอยูในระยะที่หางจากแนวเขตพื้นที่โครงการเขามามากกวา 6 เมตร ยกเวนทางดานทิศใต ซึ่งมีระยะหาง
จากพื้นที่ขางเคียง 30 เมตร จึงไมตองทํา การรนระยะ 6 เมตร พบวามีคา 0.12 ถึง 2.68 ไมเกิน คามาตรฐานที่ 5
มิลลิเมตร/วินาที
โครงการกําหนดใหมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม จากแรงสั่นสะเทือน ที่เกิดจากการ
รื้อถอน และกอสรางโครงการ ดังนี้
1. จัดใหมีการทําเสาเข็มอาคารดวยวิธี Non Vibration หรือ Caisson drilling หรือวิธีการอื่นที่เหมาะ
สมซึ่งเปนเทคนิคการทําฐานรากที่กอใหเกิดแรงสั่นสะเทือนในระดับตํ่า เพื่อปองกันความเสียหายตอ
พื้นที่ขางเคียง
2. จัดใหมีมาตรการเชิงรุกกอนที่จะเริ่มงานเจาะเสาเข็มกับวราภัส แมนชั่น 1 สูง 8 ชั้น เลขที่ 3075
และวราภัส แมนชั่น 2 สูง 8 ชั้น เลขที่ 3075/1 และลุมพินี เซ็นเตอร ลาดพราว 111 อาคาร F สูง
8 ชั้น บานพักอาศัย สูง 4 ชั้น เลขที่ 25 27 บานพักอาศัย สูง 2 ชั้น เลขที่ 23 อพารเมนท UMK สูง
8 ชั้น เลขที่ 3079/19 และอาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น เลขที่ 3079 และ 3079/1 และอาคารพาณิชย
สูง 4 ชั้น เลขที่ 3071 โดย
(1) จัดชุดประชาสัมพันธเคลื่อนทีเ่ พือ่ เขาพบปะพูดคุยใหรายละเอียดการดําเนินการกอสรางโครงการ
และแผนงานการขุดเจาะเสาเข็ม
(2) อธิบายขั้นตอนวิธีการเจาะเสาเข็ม และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
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3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

(3) อธิบายขั้นตอนวิธีการในการลด และปองกันผลกระทบจากการขุดเจาะเสาเข็ม
(4) ตอบขอซักถาม และขอหวงกังวลตอชุมชน
(5) รวมกันเฝาระวังขณะทําการขุดเจาะเสาเข็ม หากคาแรงสั่นสะเทือนเกินคามาตรฐาน ใหหยุด
การกอสรางจนกวาจะปรับปรุงแกไขแลวเสร็จจึงเริ่มดําเนินการตอ
(6) รวมกันเฝาระวังขณะขุดเจาะเสาเข็ม การตรวจวัดความสัน่ สะเทือนในบริเวณทีป่ ระเมินความ
สัน่ สะเทือนไดมากกวา 2.5 มิลลิเมตร/วินาที ถาผลการตรวจวัดมีคาสูงกวาคาที่ประเมินไว จะ
ทําการแกไขปรับปรุงไมใหเกิน และถามีคาสูงกวามาตรฐาน (5 มิลลิเมตร/วินาที) จะหยุดดําเนิน
การทันทีและแกไขปญหาใหเรียบรอยกอนที่จะดําเนินการตอไป
และตองแจงหมายเลขโทรศัพททีส่ ามารถติดตอกับโครงการไดโดยตรง และกําหนดการทําเสาเข็ม ระบุ
ชวงเวลาทีจ่ ะเจาะเสาเข็มใหทราบอยางชัดเจน
การรื้อถอนพื้นคอนกรีตบริเวณสํานักงานขายในพื้นที่โครงการ มี 3 วิธี ดังนี้
ใชเครื่อ ง Hydraulic Breaker Power Pack ซึ่งจะใชบริเวณแนวเขตโครงการ ถึงบริเวณที่มี
ระยะหางจากแนวเขตโครงการเขามา 6 เมตร
บริเวณที่บานขางเคียงอยูชิดพื้นที่โครงการ จะใชรถ Small bulldozer เคลื่อนยายแผนคอนกรีต
เขามาทํา การยอยใหเล็กลงบริเวณกลางพื้นที่โครงการ และใช Hydraulic Breaker Power
Pack รื้อที่ระยะหางจากแนวเขตโครงการเขามา 3 เมตร
ใช Hoe Ram รื้อถอนพื้นคอนกรีตบริเวณที่มีระยะหางจากแนวเขตโครงการเขามามากกวา 6
เมตร ถึงกลางพื้นที่โครงการ และบริเวณดานทิศใต ซึ่งมีระยะหางจากอาคารขางเคียง 30 เมตร
การวางลําดับการเจาะเสาเข็ม (Pile Driving Sequence) โดยการวางลําดับการเจาะเสาเข็มใหมีแรง
ดันดานขางกระจายไปในทิศทางที่มีสิ่งปลูกสรางนอยที่สุด
กําหนดชวงเวลาการเจาะเสาเข็ม ในชวงเวลา 8.00 17.00 น. วันจันทรถึงวันเสาร และงดกิจกรรม
การเจาะเสาเข็มในวันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ
จัดใหมีตวั แทนของโครงการ และผูรับเหมากอสรางทําเสาเข็ม ประสานงานกับอาคารขางเคียงใหรวมกัน
ตรวจสอบอาคารพรอมถายรูปเปนหลักฐาน และจัดทําสําเนารูปเปน 2 ชุด เก็บไวกับโครงการ 1 ชุด
และเจาของอาคาร 1 ชุด เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการประเมินหากเกิดความเสียหาย
จัดใหมีวศิ วกรควบคุมงานทําเสาเข็มทุกขัน้ ตอน เพือ่ ปองกันความเสียหายแกอาคารขางเคียง
จัดทีมงานฝายชางและวิศวกรเพื่อเขาประเมินพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนจากการกอสรางโครงการ
เพื่อซอมแซมอาคาร และหรือสวนของอาคารที่แตกราว ทรุดตัวใหเปนไปตามหลักวิชาการ และ
มาตรฐานวิศวกรรม ทันทีเมื่อมีการเขาแจงเหตุจากชุมชน
กําหนดใหมีการตรวจวัดระดับแรงสั่นสะเทือนทุกวันชวงทําฐานราก โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดแรงสั่น
สะเทือนใหสอดคลองกับตําแหนงที่ทําการเจาะเสาเข็ม ดังนี้
หากมีการทําเสาเข็มดานทิศเหนือ ใหติดตัง้ เครือ่ งตรวจวัดทีแ่ นวรัว้ ของโครงการดานทีต่ ดิ กับวราภัส
แมนชัน่ 1
หากมีการทําเสาเข็มดานทิศใต ใหติดตัง้ เครือ่ งตรวจวัดทีแ่ นวรัว้ ของโครงการ
หากมีการเจาะเสาเข็มดานทิศตะวันออก ใหติดตัง้ เครือ่ งตรวจวัดทีแ่ นวรัว้ ของโครงการดานที่ติดกับอ
พารทเมนท UMK
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หากมีการทําเสาเข็มดานทิศตะวันตก ใหติดตัง้ เครือ่ งตรวจวัดทีแ่ นวรัว้ ของโครงการดานที่ติดกับอาคาร
พาณิชย เลขที่ 3071
รายงานผลทุกสัปดาห หลังจากชวงทําฐานรากจะติดตัง้ เครือ่ งตรวจวัดระดับแรงสัน่ สะเทือนทางดานทิศ
ตะวันออก ซึง่ เปนระยะทีใ่ กลเคียงกับอาคารขางเคียงมากทีส่ ดุ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดชวง
กอสราง รายงานผลการตรวจวัดแรงสัน่ สะเทือนจะติดไวทีบ่ อรดประชาสัมพันธการกอสรางโครงการ
บริเวณดานหนาโครงการ เพือ่ ใหผูพักอาศัยโดยรอบสามารถมองเห็นและรับทราบผลกระทบดานแรงสัน่
สะเทือนของโครงการได และหากผลการตรวจวัดมีคาเกินมาตรฐาน โครงการจะตองรีบดําเนินการแกไข
และปรับปรุงวิธกี ารทํางานเพือ่ ใหผลการตรวจวัดอยูในระดับมาตรฐานทันที
10. กรณีมีความเสียหาย แตกราวจากการกอสรางตออาคารขางเคียง ถามีความเสียหายที่โครงสรางให
ดําเนินการแกไขที่โครงสรางของอาคาร พรอมกําหนดวิธีการซอมแซมใหเปนไปตามหลักวิชาการและ
มาตรฐานวิศวกรรม โดยมีการบันทึกความเสียหายรวมกันระหวางเจาของบาน ผูรับเหมา และบริษัท
ควบคุมการกอสราง เพื่อสรุปวิธีการซอมแซมใหเปนที่พึงพอใจกันทุกฝายกอน จึงจะเริ่มการซอมแซม
เมื่อซอมแซมแลวเสร็จมีการตรวจรับงานโดยเจาของบาน เจาของอาคาร และบริษัทควบคุมการ
กอสราง ตองเขาไปตรวจสอบ เพื่อรับมอบงานวาเปนไปตามที่ตกลงกันไวหรือไม โดยขั้นตอนทั้งหมด
จะมีเอกสารรับรอง รายงานสภาพความเสียหายแนวทางการแกไขและซอมบํารุง กําหนดนัดหมาย
การซอมและการตรวจรับจากเจาของบาน/เจาของอาคาร โดยโครงการตองเขาซอมแซมความเสียหาย
ภายใน 30 วัน และ/หรือตามที่ไดตกลงเวลาตามความเหมาะสมของทัง้ 2 ฝาย
11. ติดตามตรวจความเสียหายของอาคารขางเคียง หากมีความเสียหายจากการทําเสาเข็ม และการกอสราง
ของโครงการ เจาของโครงการจะตองรับผิดชอบความเสียหายทัง้ หมดทันที โดยการตรวจรับงานการ
ซอมแซมจะตองมีตวั แทนของเจาของโครงการรวมในการตรวจสอบงานกับเจาของทรัพยสินดวย

ชวงเปดดําเนินการ
โครงการมีลักษณะเปนอาคารเพื่อการอยูอาศัย โดยกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในโครงการจึงเปนเพียง
กิจกรรมของการอยูอาศัยเทานั้น ไมมีกิจกรรมใดที่จะกอใหเกิดผลกระทบดานความสั่นสะเทือนแตอยางใด ดังนั้นจึง
คาดวาในระยะดําเนินการจะไมมีผลกระทบดานความสั่นสะเทือน
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4.1.6 ธรณีวิทยาและการเกิดแผนดินไหว
ชวงกอสราง และเปดดําเนินการ
พืน้ ทีโ่ ครงการตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ อยูในบริเวณทีไ่ ดรับผลกระทบหากเกิดแผนดินไหวในบริเวณทีม่ ี
แนวรอยเลือ่ นแผนดินดังที่กลาวไวในบทที่ 3 กรุงเทพมหานครอยูในแนวเขตที่มีความรุนแรงของการเกิดแผนดินไหว
ทีร่ ะดับ 5 7 เมอรคัลลี เขต ก.2 (สีสม) เปนระดับทีท่ ุกคนจะเกิดความตกใจ สิง่ กอสรางทีอ่ อกแบบไมดีจะปรากฏความ
เสียหาย ระดับนอยถึงปานกลาง ทั้งนีโ้ ครงการไดออกแบบ และกอสรางอาคารเพื่อตานแรงแผนดินไหวขอกําหนดของ
มยผ. 1302 มาตรฐานการออกแบบอาคารตานทานการสัน่ สะเทือนของแผนดินไหว กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวง
มหาดไทย พ.ศ. 2552 (ภาคผนวกที่ 2) และกําหนดแผนเพือ่ เตรียมความพรอมเมื่อเกิดเหตุแผนดินไหวขึน้ ดังนี้
1. ออกแบบและกอสรางอาคารใหเปนไปตามกฎเกณฑทีก่ ําหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และ
เปนไปตาม มยผ.1302 52 ซึง่ เปนมาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารและตานแรงแผนดินไหว
2. โครงสรางอาคาร ไดออกแบบคํานวณใหสามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผน ดินไหวตามวิธีเฉือน
ทั้งหมด ทั้งในแนวราบที่ระดับพื้นดินและในแนวราบที่กระทําตอพื้นชั้นตางๆ ตามขอกําหนดกฎ
กระทรวง พ.ศ. 2550
3. แผนการเตรียมตัวกอนการเกิดแผนดินไหว
(1) ติดตั้งปายคําแนะนําในการปฏิบัติตน เมื่อเกิดแผนดินไหวไวในบริเวณที่เห็นไดชัดเจน
(2) มีไฟฉายพรอมถานไฟฉาย และกลองยาเตรียมไวบริเวณสํานักงานกอสราง/สํานักงานนิติบุคคล
และใหทุกคนทราบวาอยูที่ใดของอาคาร
(3) ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องตน
(4) มีอุปกรณดับเพลิงไวในอาคาร เชน ถังดับเพลิง ถุงทราย เปนตน
(5) ทราบตําแหนงของวาลวปดกาซ สะพานไฟ สําหรับตัดกระแสไฟฟา
(6) อยาวางสิ่งของหนักบนชั้นหรือหิ้งสูงๆ เพราะเมื่อเกิดแผนดินไหวอาจตกลงมาเปนอันตรายได
(7) มีการยึดหรือผูกอุปกรณเครื่องใชหนักๆใหแนนกับพื้น
(8) มีการวางแผนเรื่องจุดนัดพบที่ปลอดภัย ในกรณีที่ตองพลัดจากกันเพื่อมารวมตัวกันอีกครั้ง
(9) ติดตั้งปายประชาสัมพัน ธวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผนดินไหวในบริเวณที่เห็นไดชัดเจน เชน
บริเวณหนาหรือภายในลิฟต
4. แผนการอพยพระหวางการเกิดแผนดินไหว
(1) อยาตกใจ พยายามควบคุมสติ
(2) ถาอยูภายในหองพัก ใหยืนหรือหมอบอยูในสวนของหองพักที่มีโครง สรางแข็งแรง สามารถรับ
นํ้าหนักไดมาก และอยูหางจากประตู ระเบียง หนาตาง
(3) หามใชลิฟตโดยเด็ดขาดขณะเกิดแผนดินไหว
(4) หากอยูในอาคารสูง ควรตั้งสติใหมั่น และรีบออกจากอาคารโดยเร็ว หนีจากสิ่งลมทับได
(5) อยาใชเทียน ไมขีดไฟ หรือสิง่ ที่กอใหเกิดเปลวหรือประกายไฟ เพราะอาจมีกาซรั่วอยูบริเวณนัน้
5. แผนหลังการเกิดแผนดินไหว
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(1) ตรวจสอบตัวเอง และคนรอบขางวาไดรับบาดเจ็บหรือไม ใหปฐมพยาบาลเบื้องตนกอน
(2) รีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะอาจเกิดการทรุดตัวของอาคาร หรือพังทลายได
(3) ใสรองเทาหุมสน เพราะอาจมีเศษแกวหรือวัสดุแหลมคมอื่น ทําใหไดรับบาดเจ็บ
(4) ตรวจสายไฟ ทอนํ้า ทอกาซ เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากกาซรั่ว หากไดกลิ่นใหเปดประตู
หนาตางทุกบาน
(5) ใหออกหางจากบริเวณที่มีสายไฟรั่ว ขาด และวัสดุสายไฟพาดถึง
(6) เปดวิทยุฟงคําแนะนําฉุกเฉิน อยาใชโทรศัพทนอกจากจําเปนจริงๆ
(7) สํารวจดูความเสียหายของทอสวม และทอนํ้าทิ้งกอนใช
(8) หลีกเลี่ยงการเขาไปในเขตที่มีความเสียหายสูง หรืออาคารพัง

4.1.7 ทรัพยากรนํ้า
จากการสํารวจบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการไมพบแหลงนํ้า ผิวดินประเภท คู คลอง หรือลํารางอยูภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ
โดยบริเวณใกลเคียงพื้นทีโ่ ครงการ พบวาบริเวณแนวเขตพืน้ ทีโ่ ครงการทางดานทิศเหนือ และทิศตะวันตก มีลํารางสาธารณะ
ประโยชน กวางประมาณ 1.0 2.0 เมตร ปจจุบนั ไมมีสภาพ และบริเวณใกลเคียงในระยะ 1,000 เมตร มีแหลงนํ้าผิวดิน 4
แหง คือ คลองยายเผื่อน คลองตาหนัง คลองแสนแสบ และคลองจั่น

ชวงกอสราง
ในชวงการกอสรางโครงการจัดใหมี การรวบรวมนํ้าฝน และนํ้าทิ้งที่ผานการบําบัดแลว ระบายลงสูทอระบาย
นํ้าถนนลาดพราวดานหนาโครงการ

ชวงเปดดําเนินการ
นํ้าที่เกิดจากการใชนํ้าของผูพักอาศัยภายในโครงการนั้นจะเขาสูระบบบําบัดนํ้าเสียรวม เพื่อบําบัดนํ้าเสีย
จากโครงการใหไดตามเกณฑมาตรฐานฯ กอน จากนั้นจึงระบายออกสูทอระบายนํ้าสาธารณะบนถนนลาดพราวดาน
หนาโครงการ และมีทิศทางการระบายนํ้าไปยังคลองยายเผื่อน ซึ่งอยูหางจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 150 เมตร ทาง
ดานทิศตะวันออก
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4.2 ทรัพยากรดานชีวภาพ
4.2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก
ชวงกอสราง และเปดดําเนินการ
สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ พื้นที่โครงการมีระดับของพื้นที่ตํ่ากวาถนนลาดพราวดานหนา
โครงการประมาณ 15 20 เซนติเมตร ปจจุบันมีการใชประโยชนที่ดินเปนพื้นที่วางรอการใชประโยชน อาคารสํานักงาน
ขายชั่วคราว สูง 1 ชั้น 1 อาคาร ตามใบอนุญาตกอสรางสํานักงานชั่วคราว เลขที่ บป. 364/2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม
2562 และพื้นที่โดยรอบโครงการมีการใชประโยชนเปนคอนโดมิเนียม แมนชั่น อพารทเมนท อาคารพาณิชย บานพัก
อาศัย หางสรรพสินคา รานคา และอาคารสํานักงาน
สําหรับพืชพรรณที่พบในบริเวณใกลเคียงสวนใหญเปนไมประดับทั่วไปซึ่งเจาของที่ดิน เจาของบานและ
อาคารปลูกและดูแลเองในบริเวณพื้นที่สวนตัว และไมยืน ตนและไมพุมที่ปลูกบริเวณทางเทาสาธารณะที่ดูแลโดย
กรุงเทพมหานคร สําหรับสัตวที่พบเห็นบริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกลเคียงโดยรอบ ไดแก สัตวเลี้ยงตามบาน
จึงคาดวาไมมีผลกระทบตอทรัพยากรชีวภาพบนบกทั้งปาไมและสัตวปาอยางมีนัยสําคัญแตอยางใด

4.2.2 ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในนํ้า
ชวงกอสราง และเปดดําเนินการ
บริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ ไมพบแหลงที่อยูอาศัยของสัตวนํ้า แหลงนํ้าบริเวณใกลเคียงโครงการมากที่สดุ คือ คลอง
ยายเผือ่ น อยูหางจากพืน้ ทีโ่ ครงการ ประมาณ 150 เมตร ทางดานทิศตะวันออก กวางประมาณ 4 8 เมตร ยาว 2.0
กิโลเมตร เชื่อมตอกับคลองตาหนัง และคลองแสนแสบ
การวิเคราะหองคประกอบสิ่งมีชีวิตในนํ้า เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คาดัชนีความมากชนิดของ
แพลงกตอนพืช และแพลงกตอนสัต ว เทากับ 1.04 และ 0.71 ตามลํา ดับ คาความหลากหลายทางชีว ภาพของ
แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตวที่คํานวณไดเทากับ 2.64 และ 2.2 พบวาคุณภาพนํ้าในคลองยายเผื่อนมีคุณภาพ
ตํ่า มีการปนเปอนมลสารในระดับปานกลาง
คาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวหนาดิน พบสัตวหนาดิน 2 ไฟลัม 2 คลาส 3 วงศ 3 ชนิด มี
ปริมาณสัตวหนาดินเฉลี่ยรวม 91 ตัวตอตารางเมตร คาดัชนีความมากชนิดเฉลี่ยเทากับ 0.44 และคาดัชนีความ
หลากหลายทางชีวภาพ เฉลี่ยเทากับ 1.04 พบวาคุณภาพนํ้าในคลองยายเผื่อน มีคุณภาพตํ่า มีการปนเปอนมลสาร
ในระดับรุนแรง
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4.3 คุณคาตอการใชประโยชนของมนุษย
4.3.1 การใชนํ้า
ชวงกอสราง
ชวงกอสรางจะมีการใชนํ้าประมาณ 22.0 ลูกบาศกเมตร/วัน ใชในการกอสรางประมาณ 7.0 ลูกบาศกเมตร/
วัน ใชเพื่อการอุปโภค บริโภคของคนงานกอสรางประมาณ 15.0 ลูกบาศกเมตร/วัน กรณีไมมีมาตรการลดผล กระทบ
อาจกอใหเกิด การขาดแคลนปริมาณนํ้าใชในพื้น ที่กอสราง และมีผ ลตอผูใชนํ้าประปารายอื่น บริเวณใกลเคียงได
โครงการจัดถังสํารองนํ้าใชสําหรับใชทั่วไปเปนถังสําเร็จรูป ขนาด 5.0 ลูกบาศกเมตร จํานวน 5 ถัง รวมความจุถังเก็บ
นํ้าสํารองทั้งสิ้น 25 ลูกบาศกเมตร สามารถสํารองนํ้าใชไดนาน 1.1 วัน
กําหนดมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม ดานการใชนํ้า ชวงกอสรางไวดังนี้
1. พื้นที่กอสรางจัดใหมีถังสํารองนํ้าใชทั่วไปเปนถังสํา เร็จรูป ขนาด 5 ลูกบาศกเมตร จํานวน 5 ถัง
ความจุรวม 25 ลูกบาศกเมตร สามารถสํารองนํ้าใชไดนาน 1.1 วัน
2. ใหวิศวกรควบคุมตรวจสอบการวางทอ โดยเฉพาะขอตอของทออยางเขมงวด เพื่อมิใหเกิดการรั่วไหล
ของนํ้าภายหลัง
3. เลือกใชทอที่มีคุณภาพและเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประปานครหลวง
4. เลือกใชอุปกรณ และผลิตภัณฑที่ประหยัดนํ้า
5. รณรงคใหคนงานใชนํ้าอยางประหยัด

ชวงเปดดําเนินการ
1) ความเพียงพอ และความปลอดภัยของนํ้าใชในโครงการ
โครงการจะมีปริมาณการใชนํ้าประมาณ 403.49 ลูกบาศกเมตร/วัน คิดเปนปริมาณการใชนํ้าเฉลี่ย 16.81
ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง โดยไดรับการบริการนํ้าประปาจากการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาลาดพราว คิด
เปนสัดสวนนอยเมื่อเทียบกับกําลังการผลิต และการใชนํ้าในภาพรวมของการประปา เพียงพอตอความตองการการใช
นํ้าในชวงเปดดําเนินการของโครงการ ดังนี้
(1) ถังเก็บนํ้าใตดิน จํานวน 3 ถัง ไดแก ถังเก็บนํ้าขนาด 200 ลูกบาศกเมตร/ถัง จํานวน 2 ถัง และ
ขนาด 240 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 ถัง ปริมาตรรวม 640 ลูกบาศกเมตร สํารองนํ้าใชทั่วไป 400
ลูกบาศกเมตร และสํารองนํ้าดับเพลิง 240 ลูกบาศกเมตร
(2) ถังเก็บนํ้าชั้นดาดฟา ขนาด 60 ลูกบาศกเมตร/ถัง จํานวน 2 ถัง ปริมาตรรวม 120 ลูกบาศกเมตร
ใชสํารองนํ้าใชทั่วไป 100 ลูกบาศกเมตร และใชสํารองนํ้าดับเพลิง 20 ลูกบาศกเมตร
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ปริมาณการสํารองนํ้าใชทั่วไป รวมทั้งหมด (200+200+100) เทากับ 500 ลูกบาศกเมตร/วัน สํารองนํ้าใช
ทั่วไปไดนาน 1.24 วัน (500/403.49) และปริมาณการสํารองนํ้าดับเพลิง ปริมาตร 260 ลูกบาศกเมตร สํารองนํ้าดับเพลิง
ไดนาน 65 นาที
ภายในถังเก็บนํ้าใชทุกถัง จัดใหมีการเคลือบสารปองกันการปนเปอนจากสารมลพิษที่อาจซึมออกมาจาก
คอนกรีตภายในตัวถังเก็บ นํ้า โดยสารเคลือบตองเปนชนิดที่ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม และปลอดภัยตอการอุป โภค
บริโภคของผูพักอาศัย
กรณีที่มีค วามจํา เปนตองเขาไปปฏิบัติงานภายในถังเก็บนํ้าสํา รอง จะจัดใหมีพ ัดลมระบายอากาศชนิด
เคลื่อนที่ได พรอมทอลมที่มีความยาวไมนอยกวา 25 เมตร เดินเครื่องไมนอยกวา 30 นาที กอนเขาไปปฏิบัติงาน เพื่อ
ใหมีอากาศเพียงพอตอเจาหนาที่
2) ผลกระทบดานแรงดันนํ้าประปาตอชุมชนขางเคียง
การดําเนินโครงการจะทําใหปริมาณความตองการใชนํ้าของชุมชนเพิม่ สูงขึน้ จึงทําใหสูญเสียแรงดันนํ้าเพิม่ ขึน้ ซึง่
สามารถคํานวณหาคาความสูญเสียแรงดันโดยใชสูตร สมการเบอรนูล่ี (Bernoullies Equation) จากรายการคํานวณดัง
แสดงในภาคผนวกที่ 3 พบวา ผลกระทบตอแรงดันนํ้าทีล่ ดลงจากการเปดดําเนินโครงการ โดยแรงดันนํ้ากอนเปดดําเนิน
การอยูที่ 6.363 เมตร เมื่อเปดดําเนินโครงการแลวพบวาแรงดันของนํ้าประปาลดลงเหลือ 5.985 เมตร จะทําใหคาการสูญ
เสียแรงดันทีบ่ ริเวณดานหนาโครงการลดลงจากเดิม 0.378 เมตร (คํานวณจาก 6.363–5.985 = 0.378 เมตร) โดยชวงเวลา
ทีม่ ผี ใชนํ
ู ้าสูงสุด คือ ชวงเวลา 07.00 10.00 น. และ 19.00 21.00 น. ซึง่ การประปานครหลวงใหการดูแล เพือ่ ให
ปริมาณและแรงดันนํ้าเพียงพอตอความตองการของชุมชน (ภาคผนวกที่ 1)
กําหนดมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม ในดานการใชนํ้าของชุมชน ชวงเปดดําเนินการ ไว
ดังนี้
1. จัดถังสํารองนํ้าใชในโครงการ ประกอบดวย
ถังเก็บ นํ้าใตดิน จํานวน 3 ถัง ไดแก ถังเก็บ นํ้าขนาด 200 ลูกบาศกเมตร จํานวน 2 ถัง และ
ขนาด 240 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 ถัง ปริมาตรรวม 640 ลูกบาศกเมตร สํารองนํ้าใชทั่วไป
400 ลูกบาศกเมตร และสํารองนํ้าดับเพลิง 240 ลูกบาศกเมตร
ถังเก็บนํ้าชั้นดาดฟา ขนาด 60 ลูกบาศกเมตร จํานวน 2 ถัง ปริมาตรรวม 120 ลูกบาศกเมตร ใช
สํารองนํ้าใชทั่วไป 100 ลูกบาศกเมตร และใชสํารองนํ้าดับเพลิง 20 ลูกบาศกเมตร
2. ตรวจสอบดูแลระบบประปาใหอยูในสภาพดี หากพบวาชํารุดใหรีบแกไขทันที ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ
3. ตรวจสอบโครงสรางถังเก็บนํ้าใตดิน และชัน้ ดาดฟา ใหมีความมัน่ คงแข็งแรง ไมมีรอยรัว่ และรอยราว ที่
ทําใหเกิดการปนเปอนของนํ้าภายนอกเขาสูถังเก็บนํ้าได
4. ฝาบอเก็บ นํ้าใตดิน ตองมีฝ าบอปดมิดชิด และยกสูง จากพื้น เพื่อ ปองกัน การปนเปอนของนํ้า
ภายนอกเขาสูถังเก็บนํ้าทางฝาบอได
5. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของนํ้าประปาเปนประจํา ในเรื่องของสี กลิน่ และเศษซากตางๆ ที่
ตกหลนลงไปในถังเก็บนํ้า ตลอดระยะเวลาดําเนินการทุก 1 เดือน
6. เก็บตัวอยางนํ้าในถัง เก็บ นํ้าใตดินมาวิเคราะหหา Total Coliform Bacteria 6 เดือน/ครั้ง เพื่อ
ตรวจสอบวามีการปนเปอนของนํ้าจากภายนอกถังหรือไม
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7. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบนํ้าใชเปนประจําสมํ่าเสมอตามคูมือของเจาของผลิต ภัณ ฑ
และหากพบวาชํารุดตองรีบดําเนินการเพื่อแกไขโดยทันที
8. เลือกใชอุปกรณ และผลิตภัณฑที่ประหยัดนํ้า ไดแก ชักโครก และฝกบัวรุนประหยัดนํ้า เปนตน รวม
ทั้งรณรงคใหผูพักอาศัยและเจาหนาที่ของโครงการใชนํ้าอยางประหยัด
9. ลางทําความสะอาดถังเก็บนํ้าสํารองของโครงการทุกถัง เปนประจําทุก 6 เดือน หรือหากมีการปน
เปอนของนํ้าในถังเก็บสํา รอง โครงการตองใหเจาหนาที่ หรือชางของโครงการ มาลางทํา ความ
สะอาดทันที
10. กรณีที่มีความจําเปนตองเขาไปปฏิบัติงานภายในถังเก็บนํ้าสํารอง จะจัดใหมีพัดลมระบายอากาศ
ชนิดเคลื่อนที่ได พรอมทอลมที่มีความยาวไมนอยกวา 25 เมตร เดินเครื่องไมนอยกวา 30 นาที
กอนเขาไปปฏิบัติงาน เพื่อใหมีอากาศเพียงพอตอเจาหนาที่
11. ภายในถังเก็บนํ้าใชทุกถัง จัดใหมีการเคลือบสารปองกันการปนเปอนจากสารมลพิษที่อาจซึมออกมา
จากคอนกรีตภายในตัวถังเก็บนํ้า โดยสารเคลือบตองเปนชนิด ที่ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม และ
ปลอดภัยตอการอุปโภคบริโภคของผูพักอาศัย
3) การจัดการระบบสระวายนํ้า
โครงการออกแบบใหมีสระวายนํ้า บริเวณชั้นที่ 4 ของอาคาร ซึ่งโครงการจะนําขอกําหนด และคําแนะนํา
ของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระวายนํ้า หรือกิจการอื่นๆ ใน
ทํานองเดียวกัน มาเปนแนวทางเบื้องตนในการออกแบบและดูแลสระวายนํ้าของโครงการ ดังนี้
(1) สระวายนํ้า และสวนประกอบ
สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง นํ้าซึมไมได ผนังเรียบ อยูในสภาพดี
และทําความสะอาดงาย
มีรางระบายนํ้าลนมีฝาปดรอบสระวายนํ้า ไมเปนสนิม แข็งแรง ทําความสะอาดงาย อยูในสภาพดี
และไมมีนํ้าลนออกจากราง
มีอุปกรณ เครื่องมือสําหรับใชทําความสะอาดสระวายนํ้า ไดแก เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสระชนิด
ลวดทองเหลืองและพลาสติก รวมทั้งตะแกรงชอนวัสดุแขวนลอย
มีที่วางสําหรับใชเปนทางเดินริมสระวายนํ้า ไมลื่น ไมมีนํ้าขัง ทําความสะอาดงาย
พื้นทําดวยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไมดูดซึมนํ้า ทําความสะอาดงาย ไมลื่น อยูในสภาพดี
จัดใหมีหองเปลี่ยนเสื้อผา ตูเก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเทา สําหรับผูใชบริการในบริเวณทางเขา
สระวายนํ้า
จัดใหมีอางลางมือ บริเวณลางตัวกอนลงสระ และที่ลางเทา ทางเขาบริเวณสระวายนํ้า และเติม
คลอรีนลงในที่ลางเทาเพื่อปองกันการติดเชื้อ
จัดใหมีหองนํ้า หองสวม และดูแลรักษาความสะอาดเปนประจําทุกวัน ที่เปดใหบริการ
ดูแลไมใหมีการนําสัตวทุกชนิดเขาไปในบริเวณสระวายนํ้า
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(2) ความปลอดภัยของสระวายนํ้า
จัดใหมีปายแสดงขอปฏิบัติสําหรับผูใชบริการติดไวบริเวณสระวายนํ้า ใหมองเห็นชัดเจน
มีปายบอกความลึกหรือเลขบอกระดับความลึกที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน ในกรณีที่สระวายนํ้านั้น
มีความลึกตั้งแต 1.5 เมตรขึ้นไป โดยมีตัวเลขแสดงความลึกในระยะๆ อยางนอย 3 ระยะ
จัดใหมีแสงสวางเพียงพอทั่วบริเวณสระวายนํ้า เพื่อใหมองเห็นไดชัดเจน ในกรณีที่มีการเปดใชสระใน
เวลากลางคืน
สถานที่เก็บสารเคมี ตองมีป ายระบุวา สถานที่เก็บ สารเคมีอ ันตราย และหามเขา มีการระบาย
อากาศ และการปองกันนํ้าซึมเขาภาชนะบรรจุสารเคมี
มีอุปกรณในการชวยชีวิตประจําสระวายนํ้าพรอมทั้งมีการฝกซอมใชงาน ไดแก
โฟมชวยชีวิต อยางนอย 2 อัน
หวงชูชีพ เสนผาศูนยกลางอยางนอย 15 นิ้ว หรือทุนลอยผูกไวกับเชือกความยาวไมนอยกวา
ความกวางของสระวายนํ้า อยางนอย 2 อัน
ไมชวยชีวิตหรือวัตถุอื่นใด ที่มีความยาวไมนอยกวา 3.5 เมตร นํ้าหนักเบาอยางนอย 1 อัน และ
ตองวางไวที่ปลายลูสวนลึกของสระวายนํ้า
หองปฐมพยาบาล หรือชุดปฐมพยาบาลที่พรอมใหงานตลอดเวลา
มีปายแสดงวิธกี ารปฐมพยาบาล หรือวิธชี วยคนจมนํ้าในตําแหนงทีม่ องเห็นไดชัดเจนบริเวณสระวายนํ้า
มีโทรศัพทพรอมติดหมายเลขโทรศัพ ทที่สําคัญๆ เชน โรงพยาบาล สถานีตํารวจ ในตําแหนงที่
มองเห็นไดชัดเจน บริเวณสระวายนํ้า เพื่อขอความชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตางๆ
(3) คุณภาพนํ้า
จัดใหมีการเก็บตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้า ตามเกณฑมาตรฐานดังนี้
1. เก็บตัวอยางอยางนอย 2 จุด โดยจากสวนลึก และสวนตืน้ ขณะที่มผี ใชสระวายนํ
ู
้ามากทีส่ ดุ
2. ตรวจวิเคราะหปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ และคาความเปนกรด ดาง อยางนอยวันละ 2 ครั้ง
กอนเปดและหลังปดบริการ หากมีผูใชบริการจํานวนมาก หรือเปนวันที่มีแสงแดดจัดควรตรวจ
สอบปริมาณคลอรีน และคาความเปนกรด ดางในระหวางวันดวย กรณีใชคลอรีนชนิดกรดไตร
คลอโรไอโซไซยานูริค ตองตรวจหาคากรดไซยานูริคดวย
3. ตรวจวัดคลอรีนที่รวมกับสารอืน่ คาความเปนดาง ความกระดาง กรดไซยานูริกคลอไรด แอมโมเนีย
ไนเตรท และจุลนิ ทรียหรือตัวบงชี้จลุ นิ ทรียทีท่ ําใหเกิดโรค ตรวจวัดปละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปด
ดําเนินการ
4. จัดใหมีเครือ่ งมือสําหรับตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้า ไดแก pH Meter และ Free and Total Chlorine
Test Kit ไวประจําโครงการ รวมทัง้ บันทึกผลการวิเคราะห
5. ดูแลบํารุงรักษาเครื่องกรองนํ้า ตามระยะเวลาที่สมควรเพื่อใหทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ
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กําหนดมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอมดานการจัดการระบบสระวายนํ้า ชวงเปดดําเนินการ
ดังนี้
บริเวณรอบสระวายนํ้า และสวนประกอบ
1. ตรวจสอบการมีอยูและสภาพการใชงานอุปกรณทําความสะอาดสระวายนํ้า เครือ่ งมือวิเคราะหคุณภาพ
นํ้า เครือ่ งตรวจนํ้า ไฟสองสวาง ปายแนะนําการปฐมพยาบาล ปายเตือนแสดงความลึก และอุปกรณ
ชวยชีวติ ตางๆ ทุกสัปดาห ตลอดระยะเวลาเปดดําเนินการ
2. ดูแลความสะอาดของหองนํ้า หองสวม ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปดดําเนินการ
3. ดูแลพืน้ ทีร่ อบสระวายนํ้าใหไมมีตะไครนํ้า ตรวจสอบทุกสัปดาห ตลอดระยะเวลาเปดดําเนินการ
คุณภาพนํ้าในสระวายนํ้า
1. ตรวจวัด pH และคาคลอรีนอิสระทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปดดําเนินการ
2. ตรวจวัดคลอรีนทีร่ วมกับสารอืน่ คาความเปนดาง ความกระดาง กรดไซยานูรกิ คลอไรด แอมโมเนีย ไน
เตรท และจุลนิ ทรียหรือตัวบงชีจ้ ลุ นิ ทรียทีท่ ําใหเกิดโรค ตรวจวัดปละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปด
ดําเนินการ
3. จัดใหมีเครือ่ งมือสําหรับตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้า ไดแก pH Meter และ Free and Total Chlorine
Test Kit ไวประจําโครงการ รวมทัง้ บันทึกผลการวิเคราะห
4. ดูแลบํารุงรักษาเครื่องกรองนํ้า ตามระยะเวลาที่สมควรเพื่อใหทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ
ความปลอดภัยในการใชสระวายนํ้า
1. จัดใหมีปายแสดงขอปฏิบตั สิ ําหรับผูใชบริการ ติดไวบริเวณสระวายนํ้าใหมองเห็นชัดเจน
2. สถานที่เก็บสารเคมี ตองมีปายระบุวา สถานทีเ่ ก็บสารเคมีอนั ตราย และหามเขา มีการระบายอากาศ
และการปองกันนํ้าซึมเขาภาชนะบรรจุสารเคมี
3. มีอุปกรณในการชวยชีวติ ประจําสระวายนํ้า พรอมทัง้ มีการฝกซอมใชงาน
4. มีปายแสดงวิธกี ารปฐมพยาบาล หรือชวยชีวติ คนจมนํ้าในตําแหนงทีม่ องเห็นไดชัดเจนบริเวณสระวายนํ้า
5. ติดหมายเลขโทรศัพททีส่ ําคัญๆ เชน โรงพยาบาล สถานีตํารวจ ในตําแหนงที่มองเห็นไดชัดเจน
บริเวณสระวายนํ้า
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4.3.2 การใชไฟฟา
ชวงกอสราง
ชวงกอสรางโครงการจะขอใชไฟฟาชั่วคราวจากการไฟฟานครหลวง เขตนวลจันทร เพื่อจายไฟฟาใหกับเครื่อง
มือ อุปกรณกอสราง และสองสวางในเวลากลางคืน คาดวาเปนการใชไฟฟาในปริมาณนอย ประกอบกับระยะเวลาการ
กอสรางเปนเวลาไมนาน ดังนั้นผลกระทบเรื่องความไมเพียงพอในการใชไฟฟาของชุมชนและการใหบริการของการ
ไฟฟานครหลวง อันมีผลมาจากการกอสรางโครงการ คาดวาจะไมเกิดผลกระทบ แตในบางครั้งการจายไฟฟาใหกับ
เครื่องมือและอุปกรณ อาจสงผลตอการกระชากไฟฟาหรือไฟฟากระตุกกับชุมชนได
กําหนดมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม ในดานการใชไฟฟา ในชวงกอสราง ดังนี้
1. จัดใหมีระบบไฟฟา และแสงสวางใหเพียงพอโดยรอบพืน้ ทีก่ อสรางโครงการตัง้ แตเริม่ กอสรางโครงการ เพือ่
ความปลอดภัยจากมิจฉาชีพ โดยแสงไฟดังกลาวจะตองไมสาดสองไปยังบานพักอาศัยหรืออาคารขางเคียง
2. จัดหมอแปลงไฟฟาแยกตางหากจากชุมชนอยูภายในโครงการ และไมอยูใกลกับอาคารพักอาศัยขาง
เคียง สําหรับเครื่องมือและอุปกรณกอสราง เพื่อปองกันไฟฟากระชากหรือไฟฟากระตุกกับชุมชน
3. การจายไฟฟาและพลังงานสําหรับขับเคลื่อนอุปกรณกอสราง ตองเปนไปตามกฎวงจรไฟฟาที่ถูกตอง
4. จัดใหมีชางเทคนิคไฟฟาควบคุมการปฏิบัติงาน
5. ใชอุปกรณไฟฟาที่ไดมาตรฐาน ประหยัดพลังงาน และมีอายุการใชงานยาวนาน

ชวงเปดดําเนินการ
1) ความตองการไฟฟาของโครงการ
คาดวาจะมีปริมาณความตองการไฟฟาทั้งโครงการ ประมาณ 1,946.20 KVA. การใชไฟฟาของโครงการได
รับบริการจากการไฟฟานครหลวง เขตนวลจันทร ผานหมอแปลงไฟฟาแรงสูง ชนิด Oil Type Transformer ขนาด
1,250 KVA จํานวน 2 ชุด โดยการไฟฟานครหลวงมีความสามารถจายกระแสไฟฟาใหกับโครงการไดอยางเพียงพอ
นอกจากนี้โครงการจัดใหมีระบบไฟฟาสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉิน หรือกรณีการไฟฟานครหลวงไมสามารถ
จายกระแสไฟฟาไดชั่วคราว ขนาด 350 KVA จํานวน 1 ชุด โดยจะจายไฟฟาสํารองใหกับระบบเครื่องสูบนํ้าประปา
และดับเพลิง ระบบระบายนํ้า ระบบบําบัดนํ้าเสียรวม แสงสวางสวนกลาง สระวายนํ้า และระบบความปลอดภัย ระบบ
แจงเหตุเพลิงไหม ลิฟตโดยสาร และลิฟตดับเพลิง โดยการตรวจสอบและบํารุงรักษาอยางตอเนื่องทุกสัปดาห
เครื่องกําเนิดไฟฟาสํา รองสามารถสํารองไดนานไมนอยกวา 8 ชั่วโมง คาดวาเพียงพอสําหรับระบบสวน
กลางที่จําเปนตองใชไฟฟาตลอดเวลาจนกวามีการแกไขปญหาเสร็จเรียบรอย ดังนั้นการจัดเตรียมระบบไฟฟาสํารองไว
ภายในโครงการจะชวยลดผลกระทบดานการใชไฟฟาภายในโครงการ
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2) แนวคิดการออกแบบระบบไฟฟาดานการอนุรักษพลังงาน และความปลอดภัย
โครงการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน ตามกฎกระทรวง กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร
และมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2552 มีรายละเอียดดังตอ
ไปนี้ (รายการคํานวณในภาคผนวกที่ 2)
โครงการฯ มีข นาดพื้น ที่ใชสอย เทากับ 29,873.0 ตารางเมตร ดัง นั้น ตองมีก ารออกแบบ
โครงการ เพื่อการอนุรักษพลังงาน
คาการถายเทความรอนรวมของผนังอาคาร (OTTV) มีคาเทากับ 29.18 วัตต/ตารางเมตร (ไม
เกิน 30 วัตต/ตารางเมตร)
คาการถายเทความรอนรวมของหลังคา (RTTV) มีคาเทากับ 9.03 วัตต/ตารางเมตร (ไมเกิน 10
วัตต/ตารางเมตร)
โครงการออกแบบใชไฟสองสวางไมเกิน 12 วัตต/ตารางเมตร
โครงการใชระบบปรับอากาศ ประเภท และขนาดตางๆ ของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งภายใน
อาคาร ตองมีคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นตํ่า คาประสิทธิภาพการใหความเย็น และคาพลังไฟฟา
ตอตันความเย็น เปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
แนวทางและมาตรการในการอนุรักษและประหยัดพลังงานของโครงการเพื่อลดภาวะโลกรอน มีราย
ละเอียดดังนี้
(1) การวางผังบริเวณและออกแบบอาคาร อาคารถูกออกแบบใหมีลักษณะเปนรูป V เพื่อใหอาคารได
รับวิวอยางเต็มที่ 360 องศา และชวยลดความรอนในสวนของสระวายนํ้าไดดวย ในสวนของการรับ
ลม อาคารสามารถรับลมประจําฤดูกาลเฉลี่ยไดอยางเต็มที่ เนื่องจากการวางตัวอาคารในลักษณะ
ขวางทิศทางลม ชวยลดการใชเครื่องปรับอากาศหรือใชพลังงานในการปรับอากาศนอยลง รวมทั้ง
ออกแบบใหมีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญโดยรอบอาคาร ทําใหเปนชองลมที่พัดผานได จัดพื้นที่สีเขียว
ตามแนวรั้วโครงการ และพื้นที่สีเขียวบนอาคาร ปลูกไมยืนตนเพื่อเพิ่มความรมเงาใหกับอาคาร เพื่อ
ใหเกิดความรมรื่น ชวยเพิ่มความชุมชื้นของพื้นดินได และลดความรอนจากผนังอาคารสงผลให
อุณหภูมิของพื้นที่โครงการลดลง
(2) การออกแบบหองพัก ออกแบบชองเปดใหมีขนาดเหมาะสมในการรับแสงธรรมชาติและการถายเท
อากาศ และเลือกใชเครื่องปรับอากาศเบอร 5 หรือดีกวา ไมใชสาร CFC เปนสารทําความเย็นใน
เครื่องปรับอากาศ และจัดวางตําแหนงของคอมเพรสเซอรแอรในตําแหนงที่ถายเทอากาศไดดี เพื่อ
ลดพลังงานไฟฟาในการทําความเย็น
(3) การจัดใหมีพื้นที่สีเขียว และสระวายนํ้า จัดพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นลางโดยรอบอาคารเปนพื้นที่
สีเขียวขนาดใหญ พื้นที่สีเขียวบนอาคาร และสระวายนํ้า ชั้นที่ 4 และพื้นที่สีเขียวชั้นดาดฟา เพื่อให
เกิดความรมรื่นและทัศนียภาพที่สวยงามเหมาะตอการพักอาศัย โดยจัดใหมีตนไมขนาดใหญ ขนาด
เล็ก และหญาคลุมดิน เพื่อลดความรอนจากแสงอาทิตย และชวยลดการดูด ซับความรอนของ
อาคาร ทําใหประหยัดคากระแสไฟฟาจากการใชเครื่องปรับอากาศ
(4) การเลือกใชอุปกรณไฟฟา ออกแบบเปนอาคารพักอาศัยที่ทันสมัย ดูดซับความรอนนอย บริเวณ
พื้นที่โดยรอบโครงการ และบนอาคารปลูกตนไม เพื่อเพิ่มความรมรื่นและลดความรอนจากแสง
อาทิตยแกผูพักอาศัย ซึ่งชวยประหยัดพลังงานไฟฟาไดในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ผูออกแบบโครงการ
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ไดคํานึงถึงการประหยัดพลังงานไฟฟา จึงไดเลือกใชอุปกรณและชนิดของระบบไฟฟาภายในอาคาร
ที่ประหยัดพลังงาน ในสวนหองพักอาศัยและพื้นที่สวนกลาง
กําหนดมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดานการใชไฟฟา ชวงเปดดําเนินการ ไวดังนี้
มาตรการที่เจาของโครงการตองปฏิบัติ
1. ติดตั้งอุปกรณเดินสายไฟฟา รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟาสื่อสารตางๆ ใหเรียบรอยถูกตองตาม
มาตรฐาน
2. ติดตั้งหมอแปลงไฟฟาแยกตางหากจากหมอแปลงไฟฟาของชุมชน เพื่อปองกันไฟฟาตก อัน
เนื่องจากไฟฟาไมเพียงพอกับชุมชนขางเคียง
3. เลือกใชผลิตภัณฑชนิดประหยัดพลังงาน ดวยหลอด LED ที่มีอายุการใชงานยาวนาน บริเวณ
พื้นที่สวนกลาง หรือพื้นที่ที่จําเปนตองเปดไฟทิ้งไวตลอดทั้งวัน และหองพักอาศัยทุกหอง
4. เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร เลือกใชผลิตภัณฑแบบประหยัดไฟ และไมใชสาร CFC เปน
สวนประกอบของเครื่องปรับอากาศ
5. ประชาสัมพันธการประหยัดพลังงาน โดยอางอิงจากคูมือ 108 วิธี ประหยัดพลังงาน จากกองทุน
เพือ่ สงเสริมการอนุรกั ษพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน แกผูพักอาศัยในโครงการ
มาตรการที่เจาของโครงการรณรงคใหผูพักอาศัยปฏิบัติ
1. ใชพลังงานอยางประหยัด
2. ควรปรับระดับอุณหภูมิภายในหองใหพอเหมาะประมาณ 25 26 องศาเซลเซียส
3. ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะที่คอยลรอน คอยลเย็น ตัวกรองอากาศ และคลีบ
ระบายอากาศไมใหมีฝุนเกาะหนามากเกินไป เพื่อเปนการประหยัดพลังงานไฟฟา
3) การประเมินผลกระทบหมอแปลงไฟฟาตอผูพักอาศัยภายในโครงการและชุมชนโดยรอบ
ผลกระทบจากหมอแปลงไฟฟา กรณีเกิดไฟฟาขัดของหรือลัดวงจร อาจสงผลตอความปลอดภัยของพืน้ ที่
ขางเคียงเกิดขึน้ ไดในระดับนอย เนือ่ งจากโครงการออกแบบตํา แหนงหมอแปลงไฟฟาของโครงการชนิด Oil Type
Transformer ขนาด 1,250 KVA จํานวน 2 ชุด ติดตั้งบริเวณพื้นที่จัดสวนชั้นลาง ทางดานทิศตะวันออกเฉียงใตของ
อาคาร ดานติดถนนลาดพราว มีระยะหางจากหมอแปลงไฟฟาไปถึงผนังอาคารโครงการบริเวณทีใ่ กลทีส่ ดุ ประมาณ 29.43
เมตร และมีระยะหางจากหมอแปลงไฟฟาไปถึงแนวรัว้ โครงการบริเวณที่ใกลทีส่ ดุ ประมาณ 1.5 เมตร โดยหมอแปลงไฟฟา
จะมีระยะหางจากอาคารทีใ่ กลทีส่ ุด คือ อาคารพาณิชย สูง 4 ชัน้ ทางดานทิศตะวันออกของโครงการ ประมาณ 8.7 เมตร
โครงการจะจัดใหมีแผงอลูมิเนียมบดบังหมอแปลงไฟฟา เพื่อความปลอดภัย และลดความกังวลของชุมชน
และผนังอาคารโครงการเปนผนังอิฐทีม่ ีความหนา 200 มิลลิเมตร ซึง่ มีอตั ราการทนไฟไมนอยกวา 3 ชัว่ โมง ทัง้ นี้ในการติดตั้ง
หมอแปลงไฟฟาโครงการจะประสานใหการไฟฟานครหลวง เขตนวลจันทร เปนผูดําเนินการ ซึง่ การไฟฟานครหลวงจะเปนผู
พิจารณาความเหมาะสมอีกทางหนึง่
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ตัวอยางแผงอลูมิเนียมบดบังหมอแปลงไฟฟา
โครงการกําหนดใหมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิง่ แวดลอม ดานการใชไฟฟา ชวงเปดดําเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบการทํางานของหมอแปลงไฟฟาและอุปกรณ ใหอยูในสภาพดีอยูเสมอตามคูมือของผูผลิต
2. จัดใหมีแผงอลูมิเนียมบดบังหมอแปลงไฟฟา เพื่อความปลอดภัย และลดความกังวลของชุมชน
3. จัดใหมีเจาหนาที่โครงการเขารับการอบรมความรูเกี่ยวกับการใชงานหมอแปลงไฟฟาของโครงการ
เพื่ออยูประจําในการดูแลและบํารุงรักษาระบบ ตลอดระยะเวลาการเปดดําเนินการ
4. ใหความรวมมือกับการไฟฟานครหลวงในการเขามาตรวจสอบระบบไฟฟาของโครงการ
5. ติดปายเตือนแสดงขอความ “อันตรายไฟฟาแรงสูง” และ “เฉพาะเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเทานั้น” ให
เห็นชัดเจน โดยติดตั้งไวบริเวณหนาหองไฟฟา และหองไฟฟาสํารอง
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4.3.3 การจัดการขยะ
ชวงรื้อถอน
พื้นที่โครงการ มีอาคารเดิม สูง 1 ชั้น จํา นวน 2 อาคาร และพื้นคอนกรีตเดิม จะตองทํา การรื้อถอน กอน
ทําการกอสรางอาคารโครงการ โดยจะมีปริมาณขยะจากการรื้อถอนอาคารเดิม และพื้นคอนกรีตเดิมในพื้นที่โครงการ
จากการประเมินโดยวิศวกรของโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 4.3 1 ปริมาณขยะจากการรื้อถอนอาคารเดิม และพื้นคอนกรีตเดิมในพื้นที่โครงการ
ลําดับ

รายละเอียด

จํานวน

หนวย

วิธีกําจัด

1

พื้นคอนกรีตเดิม 5,580 ตารางเมตร

1.1

คอนกรีต

1,116

ลบ.ม

ผูรับเหมาเปนผูรับผิดชอบนําไปที่ศูนยกําจัดและแปรรูปมูลฝอยจาก
การกอสราง ที่ศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช

1.2

เหล็กเสน

139,500

กก.

ผูรับเหมานําไปขายยังรานรับซื้อของเกา

2

อาคารเดิม สูง 1 ชั้น จํานวน 2 อาคาร

2.1

คอนกรีต

20

ลบ.ม

ผูรับเหมาเปนผูรับผิดชอบนําไปที่ศูนยกําจัดและแปรรูปมูลฝอยจาก
การกอสราง ที่ศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช

2.2

เหล็ก

100

กก.

ผูรับเหมานําไปขายยังรานรับซื้อของเกา

2.3

เหล็กรูปพรรณ

185

กก.

ผูรับเหมานําไปขายยังรานรับซื้อของเกา

2.4

อิฐ

0.5

ลบ.ม.

ผูรับเหมาเปนผูรับผิดชอบนําไปที่ศูนยกําจัดและแปรรูปมูลฝอยจาก
การกอสราง ที่ศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช

2.5

ผนังยิปซั่ม

150

ตร.ม.

2.6

โถสวมนั่งยอง

1

ชุด

2.7

กระเบื้องหลังคา

45

ตร.ม.

จางบริษทั ที่มใี บอนุญาตในการกําจัดนําไปกําจัด เชน บริษัท อินทรีอโี คไซ
เคิล จํากัด บริษทั ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) โรงงาน 2 บริษทั
ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) โรงงาน 3 และบริษทั โอกิทานิ (ไทย
แลนด) จํากัด

2.8

ถังเกรอะพลาสติก
PE

1

ถัง

สูบของเสียออก ลางทําความสะอาด และนําไปใชในโครงการกอสราง
อื่นตอไป ในกรณีที่มีความเสียหายใชงานตอไมได ผูรับเหมากอสรางจะ
ทําการตัดยอยเปนชิ้นเล็กแลวนําไปขายยังรานรับซื้อของเกาตอไป

ถังบําบัดนํ้าเสีย ของคนงานกอสราง ผูรับเหมากอสรางจะเปนผูรับผิดชอบ เมื่อกอสรางโครงการแลวเสร็จ จะ
ทําการสูบของเสียออก ลางทําความสะอาด และนําไปใชในโครงการกอสรางอื่นตอไป ในกรณีที่มีความเสีย
หายใชงานตอไมได ผูรับเหมากอสรางจะทําการตัดยอยเปนชิน้ เล็กแลวนําไปขายยังรานรับซื้อของเกาตอไป
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การจัดการขยะจากการรื้อถอนอาคารเดิม และพืน้ คอนกรีตเดิมในโครงการ จะแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
(1) มูลฝอยทีส่ งไปทีศ่ นู ยกําจัดมูลฝอยออนนุช ไดแก คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐ และผนังปูน ปริมาณ
2,727.6 ตัน (1,136.5 ลบ.ม. x 2.4 ตัน /ลบ.ม.) กําหนดใหผูรับเหมาสงไปทีศ่ นู ยกําจัดและแปรรูป
มูลฝอยจากการกอสราง ทีศ่ นู ยกําจัดมูลฝอยออนนุช โดยปฏิบัตติ ามเงื่อนไขของศูนยฯ พรอมทัง้ จดบันทึก
ปริมาณมูลฝอยทีน่ ําไปกําจัด และเก็บหลักฐานการชําระคาจัดเก็บของศูนยกําจัดมูลฝอยฯ
(2) มูลฝอยทีน่ ํากลับมาใชซํ้า หรือนําไปขาย ไดแก ไมแบบ และเหล็กเสน ปริมาณ 139,785 กก. และถัง
เกรอะ 1 ถัง ผูรับเหมากอสรางเปนผูดําเนินการนําไปขาย หรือนํากลับมาใชใหม
(3) มูลฝอยทีต่ องจางบริษทั ทีม่ ีใบอนุญาติในการกําจัดนําไปกําจัด ไดแกมูลฝอยที่ศนู ยกําจัดมูลฝอยออนนุช
ไมรับกําจัด ไดแก ผนังยิบซัม่ 150 ตร.ม. โถสวม 1 ชุด และกระเบื้องหลังคา 45 ตร.ม. (ติดตอหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของมาดูดของเสียออก) โครงการจะจางใหบริษทั ทีม่ ใี บอนุญาตในการรับกําจัด อาทิเชน บริษทั
อินทรีอโี คไซเคิล จํากัด นําไปกําจัดตอไป
โครงการจัดใหมีจุดกองเก็บวัสดุ กอนขนสงออกนอกพื้นทีโ่ ครงการ โดยมีการขนสงขยะจากการรื้อถอน เพือ่ นํา
ไปกําจัด จะขนสงดวยรถบรรทุก 6 ลอ ที่มีขนาดบรรจุ 15 ตัน/คัน โดยจะทําการขนสงออกนอกพืน้ ทีป่ ระมาณ 10 เทีย่ ว/
วัน ใชระยะเวลาขนสงประมาณ 20 วัน
กําหนดมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม ในดานการจัดการขยะ ในชวงรื้อถอน ดังนี้
1. จัดใหมีพื้นที่กองเก็บขยะจากการรื้อถอนใหเปนสัดสวน เพื่อความเปนระเบียบและสะดวกตอการจัด
เก็บ โดยกองแยกระหวางเศษวัสดุที่สามารถนํากลับไปใชหรือขายได กับเศษวัสดุที่จะตองนําไปทิ้ง
2. จัดใหมีการขนยายเศษวัสดุที่ไมใชแลวออกจากสถานที่กอสรางอยูสมํ่าเสมอ เพื่อปองกันการสะสม
3. กําหนดใหผูรับเหมาเปนผูรับผิดชอบนําวัสดุจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง (เฉพาะคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อก ผนังอิฐมอญ และผนังปู เทานั้น) สงไปเขากระบวนการแปรรูปแลวนํา
กลับมาใชประโยชน (Recycling) ที่ศูนยกําจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการกอสราง ซึ่งตั้งอยูที่ศูนย
กําจัดมูลฝอยออนนุช โดยปฎิบัติตามเงื่อนไขของศูนยฯ

ชวงกอสราง
ชวงกอสรางโครงการ มีขยะจากการกอสรางอาคารโครงการ เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 23 ชั้น จํานวน
1 อาคาร และขยะจากการรื้อถอนอาคารสํานักงานขายโครงการ สูง 1 ชั้น จํานวน 1 อาคาร โดยจะรื้อถอนเมื่อใกล
กอสรางอาคารโครงการแลวเสร็จ มีรายละเอียด ดังนี้
2.1) ขยะที่เกิดจากกิจกรรมการกอสรางอาคารโครงการ อาคารโครงการ เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง
23 ชั้น จํานวน 1 อาคาร โดยจากผลการศึกษา Waste generated in high rise buildings construction : A
current situation in Thailand ข อ ง Poombete Thongkamsuk , Krichkanok Sudasna , แ ล ะ
Tusanee Tondee 2017 International Conference on Alternative Energy in Developing
Countries and Emerging Economies (เอกสารในภาคผนวกที่3) พบวา คาเฉลี่ยของอัตราการผลิตของเสีย
จากการกอสรางอาคารพักอาศัย 56.23 กก./ตร.ม. และการกอสรางอาคารสูงมีการผลิตขยะ ดังนี้
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Waste

%

Concrete

23

Tiles

18

Ceiling

15

Steel

13

Wood

6

Materials package

6

Aluminums

5

Plastic

5

Glass

4

Sand

3

Other

2
100

อาคารโครงการ มีพื้นที่ใชสอยอาคาร 30,473.0 ตารางเมตร จะมีปริมาณขยะเกิดขึ้นทั้งหมด ดังนี้
พื้นที่ใชสอยอาคารโครงการ
อัตราเฉลี่ยในการผลิตขยะจากการกอสราง
ขยะที่เกิดขึ้นจากการกอสรางอาคารโครงการ

= 30,473.0
= 56.23
= 1,713.50

ตารางเมตร
กก./ตร.ม.
ตัน

โดยขยะที่เกิดขึ้นจากการกอสรางโครงการ มีปริมาณ และการจัดการ ดังนี้
รอยละ

ปริมาณ
(ตัน)

1) คอนกรีต

23

394.11

สงไปที่ศูนยกําจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการกอสราง ที่ศุนยกําจัด
มูลฝอยออนนุช

2) กระเบื้อง

18

308.43

จางบริษทั ที่มีใบอนุญาตในการกําจัดนําไปกําจัด

3) ฝาเพดาน

15

257.03

จางบริษทั ที่มีใบอนุญาตในการกําจัดนําไปกําจัด

4) เหล็ก

13

222.76

ผูรับเหมานําไปขาย หรือนํากลับมาใชใหม

5) ไม

6

102.80

ผูรับเหมานําไปขาย หรือนํากลับมาใชใหม

6) บรรจุภัณฑ

6

102.80

ประสานใหทางสํานักงานเขตฯ เขามาจัดเก็บ

7) อลูมิเนียม

5

85.68

ผูรับเหมานําไปขาย หรือนํากลับมาใชใหม

8) พลาสติก

5

85.68

ประสานใหทางสํานักงานเขตฯ เขามาจัดเก็บ

9) กระจก

4

68.54

ผูรับเหมานําไปขาย

10) ทราย

3

51.40

ผูรับเหมานําไปขาย หรือนํากลับมาใชใหม

11) อื่นๆ

2

34.27

ประสานใหทางสํานักงานเขตฯ เขามาจัดเก็บ

100

1,713.50

ประเภทของขยะ

รวม

การนําไปกําจัด
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ปริมาณของเสียจากการกอสรางโครงการ 1,713.50 ตัน ในการจัดการขยะจะแบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
(1) มูลฝอยทีส่ งไปทีศ่ นู ยกําจัดมูลฝอยออนนุช ไดแก คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐ และผนังปูน ปริมาณ
394.11 ตัน กําหนดใหผูรับเหมาสงไปที่ศนู ยกําจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการกอสราง ที่ศนู ยกําจัด
มูลฝอยออนนุช โดยปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของศูนยฯ พรอมทัง้ จดบันทึกปริมาณมูลฝอยทีน่ ําไปกําจัด และ
เก็บหลักฐานการชําระคาจัดเก็บของศูนยกําจัดมูลฝอยฯ
(2) มูลฝอยทีน่ ํากลับมาใชซํ้า หรือนําไปขาย ไดแก ไมแบบ อลูมิเนียม ทราย และเหล็กเสน ปริมาณ 531.18
ตัน ผูรับเหมากอสรางเปนผูดําเนินการนําไปขาย หรือนํากลับมาใชใหม
(3) มูลฝอยทีตอง
่ จางบริษัทที่มใี บอนุญาติในการกําจัดนําไปกําจัด ไดแกมูลฝอยทีศ่ นู ยกําจัดมูลฝอยออนนุช
ไมรับกําจัด เชน กระเบือ้ ง เซรามิก ฝาเพดาน และยิบซั่มบอรด ปริมาณ 565.46 ตัน โครงการจะจางให
บริษทั ทีม่ ใี บอนุญาตในการรับกําจัด อาทิเชน บริษัท อินทรีอโี คไซเคิล จํากัด นําไปกําจัดตอไป
(4) มูลฝอยทัว่ ไป ไดแก บรรจุภณ
ั ฑตางๆ พลาสติก กระดาษ และอืน่ ๆ ปริมาณ 222.75 ตัน โครงการจะ
ประสานใหทางสํานักงานเขตฯ เขามาจัดเก็บ
โครงการจัดใหมีจุดกองเก็บวัสดุกอสราง กอนขนสงออกนอกพื้นทีโ่ ครงการ โดยมีการขนสงวัสดุกอสรางเพือ่ นํา
ไปกําจัด ดังนี้
ระยะเวลากอสราง 26 เดือน คิดเปนปริมาณวัสดุกอสรางตอเดือน ประมาณ 65.90 ตัน (1,713.50/26)
ขนสงดวยรถบรรทุก 6 ลอ ทีม่ ขี นาดบรรจุ 15 ตัน/คัน
คิดเปนปริมาณการขนสงวัสดุกอสรางเฉลีย่ 5 เทีย่ ว/เดือน (65.90/15)
กําหนดใหผูรับเหมาเปนผูรับผิดชอบนําวัสดุจากการกอสราง (เฉพาะคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐ
บล็อก ผนังอิฐมอญ และผนังปูน เทานัน้ ) สงไปเขากระบวนการแปรรูปแลวนํากลับมาใชประโยชน (Recycling) ที่ศนู ยกําจัด
และแปรรูปมูลฝอยจากการกอสราง ซึง่ ตัง้ อยูทีศ่ นู ยกําจัดมูลฝอยออนนุช โดยปฎิบตั ติ ามเงือ่ นไขของศูนยฯ ดังหนังสือรับรอง
การอนุญาตใหทิง้ มูลฝอยวัสดุกอสราง ที่ กท 1105/2989 ลงวันที่ 24 มิถนุ ายน 2563
2.2) ขยะที่เกิดจากการรื้อถอนอาคารสํานักงานขายโครงการ อาคารสํานักงานขายโครงการ สูง 1 ชั้น จํานวน
1 อาคาร จากการประเมินโดยวิศวกรของโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
ลําดับ

รายละเอียด

จํานวน

หนวย

วิธีกําจัด

1

คอนกรีต

43

ลบ.ม

ผูรับเหมาเปนผูรับผิดชอบนําไปที่ศูนยกําจัดและแปรรูปมูลฝอยจาก
การกอสราง ที่ศุนยกําจัดมูลฝอยออนนุช

2

เหล็ก

187

กก.

ผูรับเหมานําไปขาย

3

เหล็กรูปพรรณ

16,740

กก.

ผูรับเหมานําไปขาย

4

อิฐ

328

ตร.ม.

ผูรับเหมาเปนผูรับผิดชอบนําไปที่ศูนยกําจัดและแปรรูปมูลฝอยจาก
การกอสราง ที่ศุนยกําจัดมูลฝอยออนนุช

5

กระเบื้อง

138

ตร.ม.

จางบริษทั ที่มใี บอนุญาตในการกําจัดนําไปกําจัด

6

ผนังยิปซั่ม

162

ตร.ม.

จางบริษทั ที่มใี บอนุญาตในการกําจัดนําไปกําจัด

7

ประตูไม

3

บาน

ผูรับเหมานําไปขาย หรือนํากลับมาใชซํ้า

8

ประตูหนาตางอลูมิเนียม

12

ชุด

ผูรับเหมานําไปขาย หรือนํากลับมาใชซํ้า
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ลําดับ

รายละเอียด

จํานวน

หนวย

วิธีกําจัด

9

โถสวมชักโครก

6

ชุด

ผูรับเหมานําไปขาย หรือนํากลับมาใชซํ้า

10

อางลางหนา

6

ชุด

ผูรับเหมานําไปขาย หรือนํากลับมาใชซํ้า

11

โถปสสาวะชาย

1

ชุด

ผูรับเหมานําไปขาย หรือนํากลับมาใชซํ้า

12

หลังคา Metal Sheet

368

ตร.ม.

ผูรับเหมานําไปขาย หรือนํากลับมาใชซํ้า

13

ถังบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป

1

ถัง

ติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของมาดูดของเสียออก และผูรับเหมานํากลับมา
ใชซํ้า

14

ทอชักโครก

28

ม.

ติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของมาดูดของเสียออก และนําไปขาย

15

ทอนํ้าเสีย

26

ม.

ติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของมาดูดของเสียออก และนําไปขาย

ของเสียจากการรือ้ ถอนสํานักงานขายโครงการ ในการจัดการขยะจะแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
(1) มูลฝอยทีส่ งไปทีศ่ นู ยกําจัดมูลฝอยออนนุช ไดแก คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐ และผนังปูน ปริมาณ
890.4 ตัน (371 ลบ.ม. x 2.4 ตัน/ลบ.ม.) กําหนดใหผูรับเหมาสงไปทีศ่ นู ยกําจัดและแปรรูปมูลฝอยจาก
การกอสราง ทีศ่ นู ยกําจัดมูลฝอยออนนุช โดยปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของศูนยฯ พรอมทัง้ จดบันทึกปริมาณ
มูลฝอยทีน่ ําไปกําจัด และเก็บหลักฐานการชําระคาจัดเก็บของศูนยกําจัดมูลฝอยฯ
(2) มูลฝอยทีน่ ํากลับมาใชซํ้า หรือนําไปขาย ไดแก ประตูไม 3 บาน ประตูหนาตางอลูมเิ นียม 12 ชุด โถสวม
ชักโครก 6 ชุด อางลางหนา 6 ชุด โถปสสาวะชาย 1 ชุด หลังคา Metal Sheet 368 ตร.ม. เหล็กรูป
พรรณ 16,740 กก. และเหล็กเสน 187 กก. และถังบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป 1 ถัง ทอชักโครก 28 ม. ทอ
นํ้าเสีย 26 ม. ผูรับเหมากอสรางเปนผูดําเนินการนําไปขาย หรือนํากลับมาใชใหม
(3) มูลฝอยทีตอง
่ จางบริษัทที่มใี บอนุญาติในการกําจัดนําไปกําจัด ไดแกมูลฝอยทีศ่ นู ยกําจัดมูลฝอยออนนุช
ไมรับกําจัด เชน กระเบื้อง เซรามิก ฝาเพดาน และยิบซัม่ บอรด ปริมาณ 300 ตร.ม. โครงการจะจางให
บริษทั ทีม่ ใี บอนุญาตในการรับกําจัด อาทิเชน บริษัท อินทรีอโี คไซเคิล จํากัด นําไปกําจัดตอไป
โครงการจัดใหมีจุดกองเก็บวัสดุ กอนขนสงออกนอกพื้นทีโ่ ครงการ โดยมีการขนสงขยะจากการรื้อถอน เพือ่ นํา
ไปกําจัด จะขนสงดวยรถบรรทุก 6 ลอ ที่มขี นาดบรรจุ 15 ตัน/คัน โดยจะทําการขนสงออกนอกพืน้ ที่ ประมาณ 4 เที่ยว/วัน
ใชระยะเวลาขนสงประมาณ 15 วัน
ดังนั้น การจัดการขยะที่เกิดขึ้นทั้งจากคนงานกอสราง และจากกิจกรรมการกอสราง คาดวาจะสงผลกระ
ทบตอพื้นที่ขางเคียง ตลอดจนในพื้นที่กอสรางของโครงการในระดับปานกลางที่สามารถควบคุมและจัดการได ทั้งนี้
โครงการตองปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและลดผลกระทบดานการจัดการขยะมูลฝอยชวงกอสรางดังนี้
1. จัดภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทาน และมีฝาปดมิดชิดขนาด 250 ลิตร ตั้งไวภายในพื้นที่กอสราง
โครงการจํานวน 6 ถัง (ถังขยะเปยก 3 ถัง และถังขยะทั่วไป 3 ถัง)
2. จัดคนงานทําหนาที่คัดแยกเศษวัสดุกอสรางที่สามารถนํามาใชไดใหม เศษวัสดุกอสรางที่สามารถนําไป
ขายได และเศษวัสดุกอสรางที่เหลือทิ้ง เปนประจําทุกวัน
3. จัดพื้นที่สําหรับเก็บวัสดุกอสราง ไมใหกระจัดกระจายหลายจุด เพื่อความเปนระเบียบและสะดวก
ตอการจัดเก็บ โดยกองแยกระหวางเศษวัสดุที่สามารถนํากลับไปใชใหมหรือรีไซเคิล กับเศษวัสดุที่
ตองนําไปกําจัด
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4. กําหนดใหผูรับเหมาเปนผูรับผิดชอบนําวัสดุจากการกอสรางที่ตองการทําลายหรือไมสามารถนํา
กลับมาใชใหมได เชน แผนคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็ก เศษเหล็กเสน เศษหินและเศษปูน สงไป
กําจัดที่ศูนยกําจัดวัสดุจากการกอสรางออนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนยฯ
5. จัดใหมีการบันทึกขอมูลปริมาณเศษวัสดุกอสราง สถานที่ที่นําไปกําจัด ทุกครั้งที่ขนยายออกนอก
พื้นที่โครงการ และมีเอกสารหลักฐานการขนยายใหชัดเจนเชน ใบเสร็จรับเงิน ตลอดระยะเวลาการ
กอสราง
6. ติดตอประสานงานใหสํานักงานเขตบางกะป เขามาเก็บขยะมูลฝอยไปกําจัดตามหลักสุขาภิบาลไม
ใหมีมูลฝอยเหลือตกคาง
7. กําชับคนงานทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไวอยางเครงครัด
8. หามคนงานกอสรางจุดไฟเผาขยะมูลฝอย และวัสดุกอสรางภายในพื้นที่กอสราง
9. ควบคุมคนงานกอสรางไมใหทิ้งขยะในที่สาธารณะหรือที่ดินของบุคคลอื่น
10. จัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบที่รองรับ ขยะใหอยูในสภาพดีอยูเสมอตองปดใหมิดชิดและทํา ความ
สะอาดเปนประจํา โดยจัดวางตําแหนงใหอยูหางจากอาคารขางเคียง เพื่อปองกันกลิ่นเหม็นที่จะ
รบกวนตอพื้นที่ขางเคียง
11. จัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบความเรียบรอย และทําความสะอาดโดยรอบโครงการ โดยเฉพาะการ
จัดการขยะทั้งภายใน และภายนอกโครงการ เพื่อปองกันการตกคางของขยะมูลฝอย ซึ่งเปนสาเหตุ
ของการสงกลิ่นเหม็น และทัศนอุจาดรบกวนพื้นที่ขางเคียง

ชวงเปดดําเนินการ
1) ลักษณะ และปริมาณของขยะมูลฝอย
ปริมาณขยะทั่วไปเกิดขึ้นทั้งหมด 1,962 กิโลกรัม/วัน (อัตราการเกิดขยะ 1 กิโลกรัม/คน/วัน) หรือ 9.8
ลูกบาศกเมตร/วัน ขยะที่เกิดขึ้นภายในโครงการเปนขยะจากหองชุดพักอาศัย หองชุดพาณิชย และพนักงานประจํา
โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ (สํานักสิ่งแวดลอมกรุงเทมหานคร, 2556)
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ตารางที่ 4.3 2 ปริมาณขยะชวงเปดดําเนินการ
ประเภทขยะ

รอยละของ
ปริมาณขยะ ความหนาแนน
ปริมาณขยะ
เผื่อปริมาตรการกอง
(1)
มูลฝอยทั้งหมด (กิโลกรัม/วัน) (กิโลกรัม/ (ลูกบาศกเมตร/วัน)
เก็บ 1.3 เทา
ลูกบาศกเมตร)
(ลบ.ม./วัน)

1) ขยะเปยก ไดแก เศษอาหาร
ผัก ผลไม

50.0

981.0

300

3.27

4.25

2) ขยะร ไี ซเคิล ไดแก ขวด
พลาสติก แกว เศษโลหะ กระปอง
นํ้าอัด ลม และเศษกระดาษ
เปนตน

30.0

588.6

150

3.92

5.10

3) ขยะทัว่ ไป ขยะทีไ่ มสามารถนํา
กลับมาใชประโยชนใหมได ไดแก
โฟม หอพลาสติก ใสขนม ซอง
บะหมีก่ งึ่ สําเร็จรูป

17.0

333.54

150

2.22

2.89

4) ขยะอันตราย ไดแก หลอดไฟ
ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ ขวดนํ้ายา
ลางหองนํ้า

3.0

58.86

150

0.39

0.51

รวมปริมาณขยะ

100.0

1,962.0

9.80

12.75

ที่มา : (1) สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร, 2556

2) ความเพียงพอของภาชนะรองรับขยะ
บริเวณชั้นพักอาศัย จัดใหมีหองพักขยะประจําชั้น จํานวน 1 แหง/ชั้น ขนาดพื้นที่หองพักขยะ 4.0 ตาราง
เมตร ภายในหองพักขยะประจําชั้นจัดใหมีถังขยะ จํานวน 4 ถัง รองรับขยะเปยก (ถังสีเขียว) ขยะทั่วไป (ถังสีนํ้าเงิน)
รองรับดวยถุงสีดํา ขยะรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) รองรับดวยถุงสีใส และขยะอันตราย (ถังสีสม) รองรับดวยถุงสีสม โดยมี
แมบานเขาไปจัดเก็บและทําความสะอาดทุกวัน และรวบรวมขยะมูลฝอยไปยังหองพักขยะมูลฝอยรวมของโครงการ
หองพัก ขยะรวมของโครงการ ตั้ง อยูบริเวณชั้น ลางภายในอาคาร ดานทิศ ตะวัน ออก จํา นวน 4 หอง
ประกอบดวย หองพักขยะเปยก หองพักขยะรีไซเคิล หองพักขยะทั่วไป และหองพักขยะอันตราย โดยมีรายละเอียดดัง
ตอไปนี้
1) หองพัก ขยะเปยก มีขนาดพื้น ที่ 11.60 ตารางเมตร (สูง กัก เก็บ 1.75 เมตร) มีขนาดความจุ 20.3
ลูกบาศกเมตร สามารถรองรับขยะเปยก ไดนาน 4.78 วัน (20.3/4.25) โดยจัดเก็บขยะเปยกรวบรวม
ใสถุงสีดํา
2) หองพัก ขยะรีไซเคิล มีข นาดพื้น ที่ 11.40 ตารางเมตร (สูง กัก เก็บ 1.75 เมตร) มีข นาดความจุ
19.95 ลูกบาศกเมตร สามารถรองรับ ขยะรีไซเคิล ไดนาน 3.91 วัน (19.95/5.1) โดยจัดเก็บ ขยะ
รีไซเคิลรวบรวมใสถุงสีใส
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3) หองพัก ขยะทั่วไป มีขนาดพื้นที่ 5.85 ตารางเมตร (สูงกักเก็บ 1.75 เมตร) มีขนาดความจุ 10.24
ลูก บาศกเมตร สามารถรองรับ ขยะทั่วไป ไดนาน 3.54 วัน (10.24/2.89) โดยจัด เก็บ ขยะทั่ว ไป
รวบรวมใสถุงสีดํา
4) หองพักขยะอันตราย มีขนาดพืน้ ที่ 6.40 ตารางเมตร (สูงกักเก็บ 1.75 เมตร) มีขนาดความจุ 11.2
ลูกบาศกเมตร สามารถรองรับขยะอันตรายไดนาน 21.96 วัน (11.2/0.51) โดยจัดเก็บขยะอันตราย
รวบรวมใสถุงสีสม และขยะติดเชื้อรวบรวมใสถังขยะติดเชื้อ (ถังสีแดง) ขนาด 120 ลิตร รองรับดวยถุง
สีแดง
3) การจัดเก็บขยะภายในโครงการ
จัดใหมีแมบานเก็บรวบรวมและคัดแยกขยะทุกวันโดยขนสงลงทางลิฟตดับเพลิงในชวงเวลา 10.00 น. ไป
แลว เพื่อหลีกเลี่ยงการกีดขวางทางเดินขณะเก็บขน และกลิ่นเหม็นที่รบกวนผูพักอาศัยภายในโครงการ นํามาเก็บ
รวบรวมไวยังหองพักขยะรวมบริเวณชั้นลางของโครงการมีรายละเอียดการคัดแยกขยะ ดังนี้
3.1 ขยะเปยก ใหแมบานนําขยะเปยกรวบรวมใสถุงดํา และมัดปากถุงใหแนน และนํามารวบรวมไวยัง
หองพักขยะเปยกบริเวณชั้นลาง เพื่อรอการเก็บขนจากสํานักงานเขต
3.2 ขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล ใหแมบานรวบรวมไปยัง หองพักขยะรีไซเคิล และหองพักขยะทั่วไป
บริเวณชั้นลาง โดยใหแมบานคัดแยกขยะ ดังนี้
ขยะที่ไมสามารถนํากลับมาใชประโยชนไดอีก ไดแก พลาสติกหอลูกอม ซองบะหมี่สําเร็จรูป
ถุงพลาสติก โฟมและฟอยลที่เปอนอาหาร โดยรวบรวมใสถุงดํามัดปากถุงใหแนน แลวนําไป
ตั้งรวมไวที่หองพักขยะทั่วไป เพื่อรอการเก็บขน
ขยะที่สามารถนํากลับมาใชไดโดยตรง หรือผานกรรมวิธีใดๆ เชน กระดาษ แกว พลาสติก
และโลหะ โดยรวบรวมใสถุงสีใสมัดปากถุงใหแนน และนํามาพักไวยังหองพักขยะรีไซเคิล
เพื่อรอการเก็บขน
3.3 ขยะอันตราย เชน หลอดไฟ ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ และกระปองยาฆาแมลง เปนตน ใหแมบาน
รวบรวมขยะอันตรายมาเก็บพักไวยังหองพักขยะอันตราย บริเวณชั้นลางของโครงการ ซึ่งสามารถ
รองรับขยะอันตรายไดมากกวา 15 วัน เพื่อรอการเก็บขนจากสํานักงานเขตบางกะป แตในกรณีที่
ปริมาณขยะอันตรายมากเกินกวาที่จะเก็บพักไวภายในโครงการ นิตบิ คุ คลสามารถประสานงานกับ
สํานักงานเขต เพือ่ เขามาดําเนินการจัดเก็บไดตลอดเวลา
3.4 ขยะติดเชื้อ รวบรวมใสในถุงสีแดง ขนลงมาจากหองพักขยะประจําชั้นทุกวันทางลิฟตดับเพลิง มา
เก็บไวที่หองพักขยะรวมภายในหองพักขยะอันตราย ใสถังขยะติดเชื้อ (ถังสีแดง) ขนาด 120 ลิตร
รองรับดวยถุงสีแดง โดยติดตอใหบริษัทเอกชนที่รับกําจัดขยะติดเชื้อเขามารับไปกําจัด อาทิเชน
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
4) การจัดการนํ้าชะลางขยะ และการรักษาความสะอาด
พื้นหองพักขยะรวมทุกหอง เปนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กผสมนํ้ายากันซึม ออกแบบใหมีความลาดเอียง
เพื่อใหนํ้าลางหองขยะไหลลงสูรางระบายนํ้าในแตละหอง เฉพาะสวนหองพักขยะอันตราย ใชสีทาทับ
หนา Epoxy ทาพื้น ความหนาฟลมสี 2 มม. โดยสี Epoxy มีคุณสมบัติการทนตอสารเคมี ตามมาตรฐาน
ASTM D 1308
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ผนังหองพักขยะรวมทุกหอง เปนผนังกรุกระเบื้องเซรามิค สูง 1.60 เมตร
จัด ใหมีพ ัด ลมดูด ระบายอากาศภายในหองพัก ขยะเปยก เพื่อ ลดผลกระทบดานกลิ่น รบกวนตอสิ่ง
แวดลอมภายนอก โดยใชทอระบายอากาศตอลงดิน เพื่อใหจุลินทรียที่มีอยูในดิน ทําหนาที่บําบัดกลิ่น
เหม็น
ภายในหองพักขยะรวมมีรางระบายนํ้า กวาง 0.1 เมตร พรอมฝาปดตะแกรงเหล็กรวบรวมลงทอระบาย
นํ้าภายในหองพักขยะรวมเขาสูระบบบําบัดนํ้าเสีย
จัดใหมีแมบานฉีดลางทําความสะอาดพื้น และผนังของหองพักขยะทุกครั้ง หลังจากรถเก็บขนขยะเก็บขน
เสร็จเรียบรอยแลว
5) การกําจัดกลิ่นเหม็นจากหองพักขยะเปยก
ภายในหองพักขยะเปยก จัดใหมีพัดลมระบายอากาศ โดยเลือกใชพัดลมดูดอากาศ ขนาด 0.052 ลูกบาศก
เมตร/วินาที โดยตอทอ ขนาด 3 นิ้ว นําเอาอากาศที่มีกลิ่นเหม็นจากหองพักขยะเปยกมากําจัดยังบอดินสําหรับกําจัด
กลิ่นเหม็นจากหองพักขยะ ขนาดพื้นที่ 6.0 ตารางเมตร ลึก 1.0 เมตร (ตองการพื้นที่บําบัด 5.70 ตร.ม.) ใหอากาศที่มี
กลิ่นเหม็นระเหยผานดินรวน หรือปุยหมัก ซึ่งจะปดปากทอดวยตาขายไนลอน เพื่อปองกันไมใหภายในทอเกิดการอุด
ตัน จากนั้นจะกลบทอดวยดินรวน หรือปุยหมัก เนื้อดินมีความพรุน รอยละ 54.70 ปุยหมักตามมาตรฐาน (วิชาการ
เกษตร ป 25480) และปลูกตนไมไวดานบน
6) การลดปริมาณขยะ
โครงการจะตองสงเสริมและเผยแพร/ประชาสัมพันธ ใหผูพักอาศัยในโครงการทุกหองรูจัก และเขาใจหลัก
ในการลดปริมาณขยะ จึงไดกําหนดมาตรการใหผูพักอาศัยในโครงการ รวมถึงเจาหนาที่ของโครงการดวย เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและความสําเร็จในการคัดแยก ดังนี้
1. ประชาสัมพันธใหผูพักอาศัยในโครงการ คัดแยกขยะภายในหองพัก
2. สงเสริมและเผยแพร/ประชาสัมพันธใหผูพักอาศัยในโครงการรูจักการลดปริมาณขยะ โดยเฉพาะหลัก
4Rs นัน่ คือ Repair (ซอมแซม) Reduce (ลด) Reuse (ใชซํ้า) Recycle (แปรรูปนํากลับมาใชใหม)
3. กําหนดใหแมบานตรวจสอบ ตรวจเช็ค และพรอมคัดแยกขยะที่คาดวาจะนํามาขายได ซึ่งอาจตกคาง
ในถังขยะของแตละชั้นอีกครั้ง
7) ความสามารถในการเก็บขนของหนวยงานราชการ
โครงการมีปริมาณขยะเกิดขึ้นประมาณ 1,962 กิโลกรัม/วัน หรือ 9.8 ลูกบาศกเมตร/วัน พื้นที่โครงการอยู
ในเขตรับผิดชอบของฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สํานักงานเขตบางกะป จะนําขยะที่เก็บขนไดรวบรวม
นําสงสถานีขนถายและกําจัดขยะมูลฝอยออนนุช โดยไมมีขยะตกคาง โครงการออกแบบใหอาคารหองพักขยะรวม
อยูติดกับที่จอดรถยนต และถนนภายในโครงการ กวาง 6.00 เมตร ซึ่งรถเก็บขนขยะสามารถจอด และสามารถเก็บขน
ไดอยางสะดวก เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอผูใชถนนภายในโครงการ รวมถึงเจาหนาที่ที่เขามาเก็บขนขยะ โครงการจะ
ประสานกับพนักงานขับรถเก็บขนขยะใหเปดไฟฉุกเฉินไวตลอดเวลาในชวงที่เก็บขนขยะในโครงการ จึงคาดวาการเขา
มาเก็บขนขยะของโครงการ จะสามารถจัดเก็บขยะไดอยางสะดวก และไมมีขยะตกคางภายในโครงการ
กําหนดมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม ในดานการจัดการขยะ ชวงเปดดําเนินการ ไวดังนี้
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1. จัดใหมีหองพักขยะประจําชั้นที่ 4 23 ขนาดพื้นที่ 4.00 ตารางเมตร ภายในหองพักขยะประจําชั้น
จัดใหมีถังขยะ จํานวน 5 ถัง ถังขยะเปยก (ถังสีเขียว) ขยะทั่วไป (ถังสีนํ้าเงิน ) รองรับดวยถุงสีดํา
ขยะรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) รองรับดวยถุงสีใส และขยะอันตราย (ถังสีสม) รองรับดวยถุงสีสม ถังขยะ
ติดเชื้อ (ถังสีแดง) ขนาด 60 ลิตร รองรับดวยถุงสีแดง
2. จัดใหมีหองพักขยะรวมของโครงการ บริเวณชั้นลางภายในอาคาร จํานวน 4 หอง ประกอบดวย
(1) หองพักขยะเปยก มีขนาดพื้นที่ 11.60 ตารางเมตร (สูงกักเก็บ 1.75 เมตร) มีขนาดความจุ
20.3 ลูกบาศกเมตร สามารถรองรับขยะเปยก ไดนาน 4.78 วัน (20.3/4.25) โดยจัดเก็บขยะ
เปยกรวบรวมใสถุงสีดํา
(2) หองพักขยะรีไซเคิล มีขนาดพื้นที่ 11.40 ตารางเมตร (สูงกักเก็บ 1.75 เมตร) มีขนาดความจุ
19.95 ลูกบาศกเมตร สามารถรองรับขยะรีไซเคิล ไดนาน 3.91 วัน (19.95/5.1) โดยจัดเก็บ
ขยะรีไซเคิลรวบรวมใสถุงสีใส
(3) หองพักขยะทั่วไป มีขนาดพื้นที่ 5.85 ตารางเมตร (สูงกักเก็บ 1.75 เมตร) มีขนาดความจุ
10.24 ลูกบาศกเมตร สามารถรองรับขยะทั่วไป ไดนาน 3.54 วัน (10.24/2.89) โดยจัดเก็บ
ขยะทั่วไปรวบรวมใสถุงสีดํา
(4) หองพักขยะอันตราย มีขนาดพืน้ ที่ 6.40 ตารางเมตร (สูงกักเก็บ 1.75 เมตร) มีขนาดความจุ
11.2 ลูกบาศกเมตร สามารถรองรับขยะอันตรายไดนาน 21.96 วัน (11.2/0.51) โดยจัดเก็บ
ขยะอันตรายรวบรวมใสถุงสีสม และขยะติดเชื้อรวบรวมใสถังขยะติดเชื้อ (ถังสีแดง) ขนาด
120 ลิตร รองรับดวยถุงสีแดง
3. พื้นหองพักขยะรวมทุกหอง เปนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กผสมนํ้ายากันซึม ออกแบบใหมีความลาด
เอียง เพื่อใหนํ้าลางหองขยะไหลลงสูรางระบายนํ้าในแตละหอง และพื้นหองพักขยะอันตราย ใชสี
ทับหนา Epoxy ทาพื้น ความหนาฟลมสี 2 มม. โดยสี Epoxy ที่ใชตองมีคุณสมบัติทนตอสารเคมี
ตามมาตรฐาน ASTM D 1308
4. จัดใหมีพัดลมดูดอากาศประจําหองพักขยะเปยก ขนาด 0.052 ลูกบาศกเมตร/วินาที ดวยทอขนาด
3 นิว้ ไปยัง Soil bed บริเวณลานบําบัดกลิน่ ขนาดพืน้ ที่ 6.0 ตารางเมตร ลึก 1.0 เมตร เพือ่ ลดผลกระ
ทบดานกลิน่ เหม็นจากหองพักขยะเปยก
5. จัดทําปายติดไวบริเวณหนาหองพักขยะทุกชั้นดวยขอความ “เปดแลว กรุณาปดประตูใหมิดชิด”
6. ตรวจสอบประตูหองพักขยะประจําชั้น หองพักขยะรวมบริเวณชั้นลางทุกครั้ง เมื่อขนยายขยะ โดย
ประตูตองปดมิดชิดทุกครั้งเมื่อขนยายเสร็จสิ้น
7. ตรวจสอบไมใหมีขยะตกคางในโครงการ หากมีขยะตกคางตองแจงใหเขตบางกะปเขามาเก็บขนเพื่อ
นําไปกําจัดตอไป
8. จัดใหมีแมบานเก็บขน และคัดแยกขยะจากถังขยะในแตละชั้นทุกวัน และทําความสะอาดที่พักขยะ
รวมทุกครั้งที่เก็บขน
9. จัดใหมีแมบานรวบรวมขยะจากหองพักขยะแตละชั้นหลังเวลา 10.00 น. ซึ่งเปนเวลาที่สวนใหญผู
พักอาศัยออกไปทํางานแลว
10. จัดใหมีถงุ มือยางแจกใหกับแมบาน เพื่อปองกันอันตรายจากสารเคมี และของมีคมทีป่ ะปนมากับขยะ
11. นิติบุคคลอาคารชุดประสานงานกับรถเก็บขนขยะโครงการเปดไฟกระพริบฉุกเฉินตลอดชวงเวลา
การเก็บขน เนื่องจากรถเก็บขนขยะจะเขามาเก็บขนในชวงเวลากลางคืน เพื่อปองกันอุบัติเหตุจาก
รถยนตที่เขา ออกโครงการ
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4.3.4 การระบายนํ้า และการปองกันนํ้าทวม
ชวงกอสราง
ชวงกอสรางโครงการ หากไมมีระบบระบายนํ้าที่ดีภายในพื้นที่กอสรางอาจสงผลทําใหนํ้าฝนภายในพื้นที่ไหลลน
ออกนอกพื้น ที่โครงการได ซึ่งนํ้าที่ไ หลลนอาจพัดพาตะกอนดิน บริเวณหนางานไหลออกสูพื้นที่ขางเคียงโดยรอบ
โครงการ นํ้าฝนที่ไหลนองอาจไหลออกจากบริเวณพื้นที่ที่เปดเปนทางเขาออกในการกอสราง ดังนั้นโครงการตองมี
แนวทางลดผลกระทบสิ่งแวดลอมตอการระบายนํ้า และการปองกันนํ้าทวม
โครงการจัดใหรางระบายนํ้าชั่วคราวภายในพื้นที่กอสราง สํา หรับ การระบายนํ้าในชวงกอสราง และบอดัก
ตะกอนดิน เพื่อใหตะกอนดินที่นํ้าฝนชะปะปนมาตกตะกอนแยกออกจากนํ้ากอนที่จะสูบระบายนํ้าลงสูทอระบายนํ้า
สาธารณะบนถนนลาดพราว ดานหนาโครงการ
กําหนดมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอมในดานการระบายนํ้า และการปองกันนํ้าทวม ชวง
กอสราง มีรายละเอียดดังนี้
1. จัดใหมีระบบระบายนํ้ารอบพื้นที่กอสราง และบอดักตะกอนดิน กอนจะระบายเฉพาะนํ้าออกนอกพื้นที่
โครงการลงสูทอระบายนํ้าสาธารณะบนถนนลาดพราว
2. จัดใหมีการลางลอรถบรรทุกกอนออกนอกโครงการ เพื่อปองกันเศษดินตกหลนลงสูพื้นถนนที่กอใหเกิด
การอุดตันของทอระบายนํ้า ฝุนละออง และอุบัติเหตุบนทองถนน
3. หมั่นทําความสะอาดบริเวณหนางาน เพื่อปองกันมิใหเศษดิน เศษปูน และเศษวัสดุกอสรางอุดตันหรือ
กีดขวางการไหลของนํ้าและทอระบายนํ้าสาธารณะ
4. หมั่นดูแลขุดลอกตะกอนที่สะสมในบอดักตะกอนในพื้นที่กอสรางอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหสามารถระบาย
นํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบริเวณจุดเชื่อมตอทอระบายนํ้าสาธารณะ
5. ประสานงานใหสํานักงานเขตบางกะป เขามาขุดลอกทอระบายนํ้าสาธารณะบนถนนลาดพราวดานหนา
โครงการ

ชวงเปดดําเนินการ
โครงการกําหนดใหมีมาตรการควบคุมอัตราการระบายนํ้าของโครงการ ไมใหมีอัตราการระบายนํ้าเกินกอนการ
พัฒนาโครงการ โดยจะกักเก็บนํ้าสวนเกินไวในบอหนวงนํ้า และทอระบายนํ้าโดยรอบโครงการ พรอมจํากัดอัตราการระบาย
นํ้าออกนอกโครงการดวยเครื่องสูบนํ้าในอัตราการระบายไมใหเกินกอนพัฒนาโครงการ
ระบบระบายนํ้าภายในโครงการเปนระบบแบบแยก คือ ทอรองรับนํ้าฝน กับทอนํ้าทิง้ ทีผ่ านการบําบัดแลวจากระบบ
บําบัดนํ้าเสียรวม แยกจากกัน โดยจัดทําระบบระบายนํ้าภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ เปนทอระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 0.40, 0.60 และ 0.80 เมตร ความลาดเอียง 1: 200 รอบพืน้ ทีโ่ ครงการ จํานวน 3 แนว ดังนี้
แนวที่ 1 บอ MH 01 (ระดับทองทอ 0.60) ถึง MH 26 (ระดับทองทอ 1.00) เชื่อมตอกับบอ MH
62 (ระดับทองทอ 1.02) และ MH 27 (ระดับทองทอ 0.60) ถึง MH 41 (ระดับทองทอ 0.87)
เชื่อมตอกับบอ MH 62 (ระดับทองทอ 0.88)
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แนวที่ 2 บอ MH 42 (ระดับทองทอ 0.60) ถึง MH 49 (ระดับทองทอ 0.74) และ MH 50 (ระดับ
ทองทอ 0.60) ถึง MH 55 (ระดับทองทอ 0.70) และ MH 56 (ระดับทองทอ 0.76) ถึง MH 61
(ระดับทองทอ 0.83) เชื่อมตอกับบอ MH 41 (ระดับทองทอ 0.85)
แนวที่ 3 บอ MH 62 (ระดับทองทอ 1.02) ถึง MH 68 (ระดับทองทอ 1.10) และ MH 69 (ระดับ
ทองทอ 0.60) ถึง MH 73 (ระดับทองทอ 0.67) เชื่อมกับ MH 74 (ระดับทองทอ 1.11) เขาสูบอ
ดักขยะ 1 และเขาสูบอหนวงนํ้าตอไป
บอหนวงนํ้า จํานวน 1 บอ ขนาดความจุ 455.0 ลูกบาศกเมตร ติดตั้งเครื่องสูบนํ้า และทอ Over
Flow ระบายนํ้าเขาสูบอดัก ขยะ 2 แลวระบายออกสูทอระบายนํ้าบนถนนลาดพราวดานหนา
โครงการตอไป
โครงการตองทําการหนวงนํ้าไวภายในโครงการ 207 ลูกบาศกเมตร โดยโครงการจัดใหมีบอหนวงนํ้า จํานวน 1
บอ ปริมาตรกักเก็บ 455.0 ลูกบาศกเมตร ฝงไวใตดินบริเวณดานทิศตะวันออกเฉียงใตของอาคาร ภายในบอหนวงนํ้า
ติดตั้งเครื่องสูบนํ้า จํานวน 2 ชุด (ทํางาน 1 ชุด สํารอง 1 ชุด ) กําลังไฟฟา 4.0 kW อัตราการระบายนํ้าออก 3.0
ลูกบาศกเมตร/นาที ไมเกินอัตราการระบายนํ้าออกกอนพัฒนาโครงการ (อัตราการระบายนํ้าออกกอนพัฒนาโครงการ
= 3.12 ลูกบาศกเมตร/นาที) ผานทอ 10 นิ้ว และทอ Over Flow ขนาด 0.4 เมตร ความลาดเอียง 1: 200 ระบายนํ้า
เขาสูบอดักขยะ แลวระบายออกสูทอระบายนํ้าบนถนนลาดพราวดานหนาโครงการตอไป
กําหนดมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอมในดานการระบายนํ้า และการปองกันนํ้าทวม ชวงเปด
ดําเนินการ มีรายละเอียดดังนี้
1. จัดใหมีระบบระบายนํ้าภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ เปนทอระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 0.40, 0.60 และ 0.80 เมตร ความลาดเอียง 1: 200 รอบพืน้ ทีโ่ ครงการ
2. จัดใหมีบอหนวงนํ้า จํานวน 1 บอ ปริมาตรกักเก็บ 455.0 ลูกบาศกเมตร ติดตั้งเครื่องสูบนํ้า จํานวน
2 ชุด กําลังไฟฟา 4.0 kW อัตราการระบายนํ้าออก 3.0 ลูกบาศกเมตร/นาที ผานทอ 10 นิ้ว และ
ทอ Over Flow ขนาด 0.4 เมตร ความลาดเอียง 1: 200 ระบายนํ้าเขาสูบอดักขยะ และระบายออกสู
ทอระบายนํ้าบนถนนลาดพราว
3. จัดทําตารางกําหนดระยะเวลาซอมบํารุงเครื่องสูบนํ้าตามคูมือ เพื่อความสะดวกในการซอมบํารุงใน
แตละครั้ง และเพื่อใหอุปกรณและระบบทุกสวนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
4. ลางทําความสะอาดทอระบายนํ้า โดยรอบอาคารโครงการ 2 ครั้ง/ป (กอนและหลังฤดูฝน)
5. ถาทอระบายนํ้าอุดตันใหฉีดลางทําความสะอาดและขุดลอกตะกอนทันที
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4.3.5 ระบบบําบัดนํ้าเสียรวม
ชวงกอสราง
แบงเปน 2 สวนตามกิจกรรมการเกิดนํ้าเสีย ดังนี้
สวนที่ 1 เกิดจากการผสมปูน เพื่อกอฉาบประมาณ 7.0 ลูกบาศกเมตร/วัน โดยนํ้าเสียสวนนี้จะระเหย
แหงไดตามธรรมชาติ
สวนที่ 2 เกิด จากคนงานกอสรางประมาณ 15.0 ลูกบาศกเมตร/วัน เปนนํ้าเสีย จากการชํา ระลาง
ประมาณ 13.5 ลูกบาศกเมตร/วัน มีค า BOD เทากับ 154.35 มิลลิก รัม /ลิต ร และนํ้าเสีย จากสวม
ประมาณ 1.5 ลูกบาศกเมตร/วัน มีคา BOD เทากับ 494 มิลลิกรัม/ลิตร
โครงการจัดใหมีหองนํ้าสําหรับคนงาน จํานวน 12 หอง ภายในพื้นที่กอสราง ใชระบบเกรอะ กรองไรอากาศ
และเติมอากาศ ขนาดรองรับนํ้าเสีย 15 ลูกบาศกเมตร/วัน จํานวน 1 ชุด โดยนํ้าเสียเมื่อผานการบําบัดแลวจะระบาย
ไปยังทอระบายนํ้าบนถนนลาดพราว
กําหนดมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอมในดานระบบบําบัดนํ้าเสียรวม ชวงกอสราง ดังนี้
1. จัดใหมีหองนํ้าคนงานกอสรางอยูบริเวณพื้นทีก่ อสราง จํานวน 12 หอง ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบเกรอะ
กรองไรอากาศ แบบเติมอากาศ ขนาด 15 ลูกบาศกเมตร/วัน จํานวน 1 ชุด นํ้าทิง้ ที่ผานการบําบัดจะมี
คา BOD ไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร กอนระบายลงสูทอระบายนํ้าสาธารณะบนถนนลาดพราว
2. สูบตะกอนในบอเกรอะไปกําจัดเปนประจําทุก 2 เดือน/ครัง้ หรือเมื่อสวนบอเกรอะเต็ม
3. จัดใหมีคนงานดูแลรักษาความสะอาดของหองนํ้าอยางสมํ่าเสมอ เพื่อปองกันกลิ่นเหม็น และเปน
แหลงเพาะพันธุเชื้อโรค
4. เมื่อเสร็จสิ้นการกอสรางใหสูบตะกอนออกจากบอเกรอะ บอกรองทิ้งทั้งหมด ฆาเชื้อโรคดวยการโรย
ปูนขาวกอนกลบปดถาวร
5. หามทิ้งเศษขยะ/เศษวัสดุกอสราง/เคมีภัณฑใดๆ และนํ้าเสียที่ไมไดผานการบําบัดลงในทอระบายนํ้า
สาธารณะโดยเด็ดขาด
6. กําหนดใหมีการตรวจวัด pH, BOD, SS, Settleable Solid, TDS, Sulﬁde, TKN และ Fat, Oil and
Grease จากนํ้าทิง้ บอสุดทาย กอนระบายลงทอระบายนํ้าสาธารณะ เดือนละ 1 ครัง้ ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่ แวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิง้ จาก
อาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548

ชวงเปดดําเนินการ

1) ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของโครงการ
โครงการจัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสีย จํานวน 2 ชุด รองรับนํ้าเสียจากหองนํ้า การอาบ ซักลาง สวนครัวของ
หองชุดในโครงการ ดังนี้
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ระบบบําบัดนํ้าเสีย 1 (WWTP 1) รองรับนํ้าเสียภายในโครงการ และรับนํ้าทิง้ จากบอเกรอะ ซึง่ บําบัดนํ้าเสีย
จากหองนํ้าบริเวณทีจ่ อดรถยนตชัน้ ที่ 1 เปนระบบบําบัดนํ้าเสียชนิดเติมอากาศ แบบ Activated Sludge
ขนาดรองรับนํ้าเสีย 405 ลูกบาศกเมตร/วัน ฝงไวใตดินบริเวณทีจ่ อดรถยนตดานทิศเหนือของอาคาร
ระบบบําบัดนํ้าเสีย 2 (WWTP 2) รองรับนํ้าเสียจากหองนํ้าบริเวณทีจ่ อดรถยนตชัน้ ที่ 1 เปนบอเกรอะ ขนาด
1.0 ลูกบาศกเมตร/วัน และบอสูบนํ้าเสีย ขนาด 0.80 ลูกบาศกเมตร/วัน รวบรวมนํ้าเสียทีผ่ านบอเกรอะสูบไป
บําบัดตอยังระบบบําบัดนํ้าเสียรวม ฝงไวใตดินบริเวณทางรถวิง่ ดานทิศตะวันออกเฉียงใตของอาคาร
นํ้าทิง้ ทีผ่ านการบําบัดจากโครงการ 403.49 ลูกบาศกเมตร/วัน จะมีคา BOD ไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร เปนไป
ตามประกาศทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิง้ จากอาคารบางประเภท
และบางขนาด (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทัว่ ไป เลม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2548)
จะระบายนํ้าเขาสูบอตรวจคุณภาพนํ้า และระบายนํ้าออกสูทอระบายนํ้าสาธารณะบนถนนลาดพราว
2) การกําจัดกาซมีเทนระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของโครงการ
กาซมีเทนในระบบบําบัดนํ้าเสียรวม จะเกิดขึ้นบริเวณบอปรับสภาพนํ้า ปริมาณรวม 13.321 ลบ.ม./วัน
โครงการเลือกการกําจัดกาซมีเทน (CH4) ดวยวิธีการใชแบคทีเรียที่มีอยูในดินธรรมชาติ โดยการเปลี่ยนกาซมีเทนผาน
กระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลลเปนกาซคารบอนไดออกไซด โดยใชพื้นที่ Soil Bed ขนาด 3.13 ตารางเมตร ความ
ลึกดิน 0.6 เมตร ดวยวิธี Biological oxidation โดยโครงการเลือกใชดินรวน รวมกับปุยหมักที่มีจุลินทรีย ปลูกตนไม
ดานบน รดนํ้าใหบอดินมีความชุมชื้นอยูเสมอ
3) การกําจัดละอองนํ้าเสีย (AEROSOL)
ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของโครงการเปนบอบําบัดนํ้าเสียคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเติมอากาศ จํานวน 1 ชุด
โดยมีเพียงสวนนอยที่อยูเหนือผิวดิน คือ สวนฝาบอ และสวนระบายอากาศ โดยระบบบําบัดนํ้าเสียรวมมีระบบปด
มิดชิด เพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการตกหลน ดังนั้นในสวนละอองนํ้าเสีย และกลิ่นเหม็นจากการบําบัดจะสงผล กระทบ
ในระดับ นอยมาก ทั้ง นี้เ พื่อ ใหมีค วามปลอดภัย จากการแพรกระจายของเชื้อ โรคมากยิ่ง ขึ้น โดยจัด ใหมีท อนํา
Aerosol ที่เกิดขึ้น 480 ลูกบาศกเมตร/วัน ไปยังพื้นที่ Soil Bed ขนาด 3.75 ตารางเมตร ความลึกดิน 0.60 เมตร
เพื่อใหดิน ปุยหมัก และจุลินทรียในดินเปนตัวดูดซับ และดักละอองนํ้าเสียออกมาเปน clean air ปลอยสูบรรยากาศ
ตอไป
4) กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535
มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิง่ แวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม ดานการ
บําบัดนํ้าเสีย ใหเปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แหง พรบ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
4.1) มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานการบําบัดนํ้าเสีย ชวงเปดดําเนินการ
จัดเก็บสถิติ และขอมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียในแตละวัน ตามแบบ ทส.1 และ
จัดทํา รายงานสรุป ผลการทํา งานของระบบบํา บัดนํ้าเสีย ในแตละเดือ น ตามแบบ ทส.2 เพื่อ ให
สอดคลองตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แหง พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 เสนอตอเจาพนักงานทองถิ่น ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
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4.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมดานการบําบัดนํ้าเสียชวงเปดดําเนินการ
ตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งที่ผานการบําบัดนํ้าเสียรวม จํานวน 1 จุด ไดแก บอตรวจคุณภาพนํ้าทิง้ ตรวจ
วัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดําเนินการ โดยดัชนีตรวจวัดเปนไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบาง
ประเภท และบางขนาด พ.ศ.2548
5) การดูแล และบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ้าเสียรวม
ระบบบําบัดนํ้าเสีย 1 (WWTP 1) เปนระบบบําบัดนํ้าเสียชนิดเติมอากาศ แบบ Activated Sludge ขนาด
รองรับนํ้าเสีย 405 ลูกบาศกเมตร/วัน ฝงไวใตดินบริเวณทีจ่ อดรถยนตดานทิศเหนือของอาคาร และระบบบําบัดนํ้าเสีย 2
(WWTP 2) เปนระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป แบบเกรอะ กรองแบบเติมอากาศ ขนาด 0.80 ลูกบาศกเมตร/วัน ฝงไวใตดิน
บริเวณทางรถวิง่ ดานทิศตะวันออกเฉียงใตของอาคาร โดยโครงการไดกําหนดเวลาดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย ใหปฎิบตั งิ านหลัง
เวลา 10.00 น. เปนตนไป และไมปฎิบัติงานในวันเสาร อาทิตย เนื่องจากเปนวันหยุดผูพักอาศัยในโครงการ เพื่อหลีก
เลี่ยงชวงเวลาที่มีผูใชรถยนตจํานวนมาก พรอมทั้งประชาสัมพันธใหผูพักอาศัยภายในโครงการทราบลวงหนาไมนอย
กวา 3 วัน เพื่อใหผูพักอาศัยหลีกเลี่ยงในชวงเวลาดังกลาว โดยติดปายประกาศการเปลีย่ นเสนทางจราจรชัว่ คราว ไว
บริเวณโถงตอนรับ และภายในลิฟตโดยสาร และแจงกําหนดการเขาซอมบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ้าเสียในวัน และเวลาที่
ชัดเจน สําหรับการดูแลรักษาอุปกรณเครือ่ งจักรในระบบใหเปนไปตามคูมือของอุปกรณแตละชนิด เพื่อใหระบบสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
กําหนดมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม ในดานระบบบําบัดนํ้าเสียรวม ชวงเปดดําเนินการ
ไวดังนี้
มาตรการในการดูแล และบํารุงระบบบําบัดนํ้าเสีย
1. บริเวณบอบําบัดนํ้าเสียรวม เขียนปายถาวรใหชัดเจน แจงวา “บริเวณนี้เปนบอบําบัดนํ้าเสีย”
2. กําหนดเวลาดูแลบํารุงรักษาและสูบตะกอนระบบบํา บัดนํ้าเสียใหปฏิบัติงานหลังเวลา 10.00 น.
เปนตนไป และไมปฏิบัติงานในวันเสารและอาทิตย โดยติดปายประกาศใหชัดเจนลวงหนาไมนอย
กวา 3 วัน ซึ่งขณะปฏิบัติงานใหติดตั้งแผงกั้นและวางกรวยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัย
ของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานและผูพักอาศัยภายในโครงการ
3. ปดฝาบอทันทีเมื่อเสร็จภารกิจ หรือตองหยุดปฏิบัติงานชั่วคราว เพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการพลัด
ตกของผูพักอาศัย และยานพาหนะ
4. กรณีทม่ี ีการซอมบํารุงประจําป โครงการจะหลีกเลีย่ งชวงวันและเวลาการซอมบํารุงประจําป โดยจัดใหมี
การซอมบํารุงในชวงเทศกาลทีม่ ผี พัู กอาศัยอยูนอยทีส่ ดุ
5. จัดใหมีเสนทางจราจรชัว่ คราว ในระหวางทีม่ ีการซอมบํารุงดูแลรักษาระบบบําบัดนํ้าเสียรวม โดยติดปาย
ประกาศ และผังจราจรชัว่ คราวไวบริเวณโถงตอนรับ และลิฟตโดยสาร
มาตรการลดผลกระทบดานการจัดการนํ้าเสียไว
1. จัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสีย จํานวน 2 ชุด ประกอบดวย
ระบบบําบัดนํ้าเสีย 1 (WWTP 1) รองรับนํ้าเสียภายในโครงการ และรับนํ้าเสียจากระบบบําบัด
นํ้าเสีย 2 เปนระบบบําบัดนํ้าเสียชนิดเติมอากาศ แบบ Activated Sludge ฝงไวใตดินบริเวณที่
จอดรถยนตดานทิศเหนือของอาคาร ขนาด 405.0 ลูกบาศกเมตร/วัน ประกอบดวย บอดักไขมัน
บอแยกกาก บอปรับสมดุล บอเติมอากาศ บอตกตะกอน บอพักนํ้าใส และบอเก็บตะกอน
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ระบบบําบัดนํ้าเสีย 2 (WWTP 2) เปนระบบบําบัดนํ้าเสียขัน้ ตน และบอสูบ ฝงไวใตดินบริเวณทางรถ
วิง่ ดานทิศตะวันออกเฉียงใตของอาคาร รองรับนํ้าเสียจากหองนํ้าบริเวณทีจ่ อดรถยนตชัน้ ที่ 1 เปนบอ
เกรอะ ขนาด 1.0 ลูกบาศกเมตร/วัน และบอสูบนํ้าเสีย ขนาด 0.8 ลูกบาศกเมตร/วัน โดยจะสูบนํ้าเสีย
ไปบําบัดตอทีร่ ะบบบําบัดนํ้าเสีย 1 ตอไป
โดยนํ้าทีผ่ านการบําบัดจะมีคาตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้งของอาคารประเภท ก. ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบายออกสูทอระบายนํ้าสาธารณะบนถนนลาดพราว
2. ประสานงานใหฝายรักษาความสะอาดเขตบางกะป เขามาดําเนินการสูบกากไขมันออกจากบอดักไข
มันเปนประจําทุกเดือน
3. สูบตะกอนสะสมออกจากถังเก็บตะกอนเปนประจําทุก 1 เดือน หรือเมื่อถังเก็บตะกอนเต็ม โดยให
บริษัทเอกชนที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการเขามาเก็บขนไปกําจัด อาทิเชน บริษัท เบตเตอร
เวิลด กรีน จํา กัด, บริษัท สวนอุตสาหกรรม อินทรา จํา กัด, บริษัท ทีพีไ อโพลีน จํา กัด(มหาชน),
บริษ ัท ปูน ซิเ มนตนครหลวง จํา กัด (มหาชน) โรงงาน 2 และบริษัท บริหารและพัฒ นาเพื่อ การ
อนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด เปนตน
4. กําจัดกาซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบําบัดนํ้าเสีย ดวยวิธี Soil Bed โดยจัดใหมีบอดิน ขนาด 3.13
ตารางเมตร ความลึกดิน 0.6 เมตร
5. บําบัดละอองนํ้าเสียที่เกิดจากบอเติมอากาศ ดวยวิธี Soil Bed โดยจัดใหมีบอดินขนาด 3.75 ตาราง
เมตร ความลึกดิน 0.60 เมตร
6. จัด ใหมีอ ุป กรณสํา รอง (Spare part) ของระบบบํา บัดนํ้าเสียทุก ประเภทอยางละ 1 ชุด ไวใน
โครงการ เพื่อใชเปลี่ยนอุปกรณที่เสียหายไดทันที โดยไมตองพักการเดินระบบนานจนทํา ใหเกิด
ปญหานํ้าเสียที่ไมไดบําบัดระบายลงสูทอระบายนํ้าสาธารณะ
7. จัดทําตารางกําหนดระยะเวลาซอมบํารุงอุปกรณของระบบบําบัดนํ้าเสียทุกชิ้นตามคูมือของแตละ
ประเภท เพื่อความสะดวกในการซอมบํารุงในแตละครัง้ และเพือ่ ใหอุปกรณ และระบบทุกสวนทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
8. จัดใหมีเจาหนาทีโ่ ครงการเขารับการอบรมความรูเกี่ยวกับการใชงานระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการกับ
บริษัทตัวแทนจําหนายระบบบําบัดนํ้าเสีย เพือ่ อยูประจําในการเดินเครือ่ ง และบํารุงรักษาระบบตลอด
ระยะเวลาการเปดดําเนินการ
9. ตรวจสอบและดูแลฝาบอ ขอตอ และผนังของระบบบําบัดนํ้าเสียเปนประจํา เพื่อปองกันการรั่วไหล
ของละอองลอย และกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นจากกาซไฮโดรเจนซัลไฟดจากระบบบําบัดนํ้าเสีย
10.รณรงคใหมีการคัดแยกนํ้ามันพืชที่ใชแลว ใสภาชนะ หรือขวดนํ้ามันพืชเกา และนําไปเก็บยังหองพัก
ขยะประจําชั้น หลังจากนั้นใหแมบานรวบรวมไวในหองพักขยะรวม เพื่อรอการนําไปจําหนายใหกับ
แหลงรับซื้อ
11.ตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิง้ ทีผ่ านการบําบัดนํ้าเสียรวม จํานวน 1 จุด ไดแก บริเวณบอตรวจคุณภาพนํ้า ตรวจ
วัดเดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปดดําเนินการ โดยดัชนีตรวจวัดเปนไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบาง
ประเภท และบางขนาด พ.ศ.2548 ไดแก pH, BOD, SS, Settleable Solids, TDS, Sulﬁde, TKN
และ Fat Oil & Grease
12.จัดเก็บสถิติ และขอมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียในแตละวัน ตามแบบ ทส.1 และ
จัดทํา รายงานสรุป ผลการทํา งานของระบบบํา บัดนํ้าเสียในแตละเดือน ตามแบบ ทส.2 เพื่อ ให
สอดคลองตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แหง พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ.2535 เสนอตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
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4.3.6 การคมนาคม
การประเมินผลกระทบดานการคมนาคมบริเวณพื้นที่โครงการ จะประเมินผลกระทบ 4 ดาน ไดแก
การประเมินความสามารถในการรองรับของถนน
การกีดขวางการจราจรและโอกาสเกิดอุบัติเหตุ
ความเพียงพอของที่จอดรถยนตของโครงการ
ผลกระทบจากแสงไฟรถยนตจากลานจอดรถยนตบนอาคาร
1) การประเมินความสามารถในการรองรับของถนน
พื้นที่โครงการตั้งอยูบริเวณถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร สภาพการจราจร
ปจจุบันบนถนนลาดพราวดานหนาโครงการ มีคาระดับการใหบริการ (LOS) ดังนี้
ชวงเวลา

ชวงเวลาเรงดวนเชา

ชวงนอกเวลาเรงดวน

ชวงเวลาเรงดวนเย็น

1 ) ถนนลาดพราว (ขาออก ไปยังทิศตะวันออก) (จํานวน 2 ชองจราจร)
วันธรรมดา

F

E

E

วันหยุดราชการ

D

C

C

2) ถนนลาดพราว (ขาเขา ไปยังทิศตะวันตก) (จํานวน 2 ชองจราจร)
วันธรรมดา

C

B

C

วันหยุดราชการ

B

B

B

1.1) การวิเคราะหปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นในชวงกอสราง
คาดวาจะมีรถยนตที่ใชในการขนสงในชวงกอสราง รวมทุกกิจกรรม โดยมีรายละเอียดการขนสงแตละ
กิจกรรม ดังนี้
การขนสงดินจากการขุดทําฐานรากและระบบสาธารณูปโภคใตดิน จะดําเนินการในชวงการทํา
ฐานราก ดวยรถบรรทุก 10 ลอ ขนาดบรรจุ 12 ลูกบาศกเมตร ขนสงประมาณ 10 เทีย่ ว/วัน ใชระยะ
เวลาขนสงดิน ประมาณ 102 วัน ขนสงชวงนอกเวลาเรงดวน (10.00 15.00 น.)
การขนสงวัสดุกอสราง จะดําเนินการตั้งแตชวงการทําฐานราก จนถึงการกอสรางแลวเสร็จ ซึ่งมี
ระยะเวลาประมาณ 24 เดือน ดวยรถบรรทุก 10 ลอ ขนาดบรรจุ 12 ลูกบาศกเมตร ขนสง
ประมาณ 10 เที่ยว/วัน ขนสงชวงนอกเวลาเรงดวน (10.00 15.00 น.)
การขนสงเศษวัสดุกอสราง จะดําเนินการตั้งแตชวงการทําฐานราก จนถึงการกอสรางแลวเสร็จ
ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 24 เดือน ดวยรถบรรทุก 6 ลอ ขนาดบรรจุ 15 ตัน ขนสงประมาณ 4
เที่ยว/เดือน ขนสงชวงนอกเวลาเรงดวน (10.00 15.00 น.)
การขนสงคอนกรีตผสมเสร็จ จะดําเนินการในชวงการทําฐานรากจนถึงการกอสรางแลวเสร็จ ดวยรถ
บรรทุก 10 ลอ ขนสงประมาณ 10 เทีย่ ว/วัน ขนสงชวงนอกเวลาเรงดวน (10.00 15.00 น.)
การขนสงคนงาน จะดําเนินการตัง้ แตชวงการกอสรางจนแลวเสร็จโครงการ ดวยรถบรรทุก 6 ลอ
ขนสงประมาณ 10 เที่ยว/วัน ขนสงชวงเรงดวนเชา (06.00 09.00 น.) 5 เทีย่ ว และชวงเรงดวนเย็น 5
เทีย่ ว (16.00 19.00 น.)
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คาดวาจะมีการขนสงสูงสุด วันละประมาณ 44 เที่ยว โดยใชถนนลาดพราว เปนเสนทางหลักในการขนสง
ชวงเรงดวนเชา (6.00 9.00 น.) มีการขนสงคนงาน จํานวน 5 เที่ยว ดวยรถบรรทุก 6 ลอ (PCE =
1.5) เทากับ 7.5 PCU/ชั่วโมง (5x1.5)
ชวงนอกเรงดวน (10.00 15.00 น.) มีการขนสงดิน ขนสงวัสดุกอสราง ขนสงเศษวัสดุกอสราง
และขนสงคอนกรีตผสมเสร็จ จํานวน 34 เที่ยว ดวยรถบรรทุก 10 ลอ (PCE =2.5) ระยะเวลา
ขนสง 5 ชั่วโมง คิดเปนการขนสงตอชั่วโมงเทากับ 17 PCU/ชั่วโมง ((34x2.5)/5)
ชวงเรงดวนเย็น (16.00 19.00 น.) มีการขนสงคนงาน จํา นวน 5 เที่ยว ดวยรถบรรทุก 6 ลอ
(PCE =1.5) เทากับ 7.5 PCU/ชั่วโมง (5x1.5)
ตารางที่ 4.3 3 อัตราการไหล ความหนาแนน และระดับการใหบริการของรถยนตบนถนนที่เกี่ยวของกับ
โครงการ ของวันธรรมดา (ชวงกอสราง)
ตัวแปรในการคํานวณ
ชวงเวลา
V
(PCU/ชัว่ โมง)

PHF

N
Vp
S*
D
(ชองจราจร) (pc/h/ln) (km/h) pc/km/ln

ระดับการใหบริการ
(LOS)

วันธรรมดา
ถนนลาดพราว (ขาออก ไปยังทิศตะวันออก)
ชวงเวลาเรงดวนเชา (6.00 9.00 น.)

1,588+7.5

0.9

2

886

25.5

34.7

F

ชวงนอกเวลาเรงดวน(9.00 16.00 น.)

1,277+17

0.95

2

681

30.5

22.3

E

ชวงเวลาเรงดวนเย็น(16.00 19.00 น.)

1,139+7.5

0.9

2

637

27.5

23.2

E

ชวงเวลาเรงดวนเชา (6.00 9.00 น.)

927+7.5

0.9

2

519

35.0

14.8

C

ชวงนอกเวลาเรงดวน(9.00 16.00 น.)

931+17

0.95

2

499

45.0

11.1

C

ชวงเวลาเรงดวนเย็น(16.00 19.00 น.)

943+7.5

0.9

2

528

40.0

13.2

C

ถนนลาดพราว (ขาเขา ไปยังทิศตะวันตก)

วันหยุดราชการ
ถนนลาดพราว (ขาออก ไปยังทิศตะวันออก)
ชวงเวลาเรงดวนเชา (6.00 9.00 น.)

1,115+7.5

0.9

2

887

32.5

27.3

E

ชวงนอกเวลาเรงดวน(9.00 16.00 น.)

1,102+17

0.95

2

681

40.0

17.0

D

ชวงเวลาเรงดวนเย็น(16.00 19.00 น.)

812+7.5

0.9

2

637

35.0

18.2

D

ชวงเวลาเรงดวนเชา (6.00 9.00 น.)

835+7.5

0.9

2

468

45.0

10.4

B

ชวงนอกเวลาเรงดวน(9.00 16.00 น.)

829+17

0.95

2

445

50.0

8.9

B

ชวงเวลาเรงดวนเย็น(16.00 19.00 น.)

831+7.5

0.9

2

466

50.0

9.3

B

ถนนลาดพราว (ขาเขา ไปยังทิศตะวันตก)
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สภาพการจราจรของถนนลาดพราว (ขาออก ไปยังทิศตะวันออก ) ชวงกอสราง พบวาวันธรรมดา สภาพการ
จราจรมีความหนาแนนเพิม่ ขึ้น แตยังคงมีคาระดับการใหบริการ (LOS) คงเดิม และวันหยุดราชการ พบวาสภาพการจราจร
มีความหนาแนนเพิม่ ขึน้ มีคาระดับการใหบริการ (LOS) ชวงเรงดวนเชา จาก D เปน E และชวงนอกเรงดวน และชวงเรง
ดวนเย็น จาก C เปน D
สภาพการจราจรของถนน ลาดพราว (ขาเขา ไปยังทิศตะวันตก) ชวงกอสราง พบวาวันธรรมดา สภาพการ
จราจรมีความหนาแนนเพิ่มขึ้น ในชวงเรงดวนเชาและเย็น มีคาระดับการใหบริการ (LOS) เปน C คงเดิม โดยชวงนอกเรง
ดวน มีคาระดับการใหบริการ (LOS) เพิม่ ขึน้ จาก B เปน C และวันหยุดราชการ พบวาสภาพการจราจรมีความหนาแนน
เพิม่ ขึน้ แตยังคงมีคาระดับการใหบริการ (LOS) เปน B คงเดิมทุกชวงเวลา
1.2) ปริมาณการจราจรในป พ.ศ. 2566 (กรณีไมมีโครงการ)
คาดวาโครงการจะกอสรางแลวเสร็จ และเปดดําเนินการ ในป พ.ศ. 2566 รวมทั้งการกอสรางโครงการ
รถไฟฟาสายสีเหลืองบนถนนลาดพราวแลวเสร็จในป พ.ศ. 2564 และมีการคืนผิวจราจร ทํา ใหมีจํานวนชองจราจร
3 ชองจราจร/ทิศทาง โดยไดคํานวณปริมาณจราจรบริเวณถนนลาดพราวดานหนาโครงการ ในป พ.ศ. 2566
พบวามีอัตราเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ รายปของจํานวนรถยนตบนถนนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใน
ชวงป 2560 2565 ในการเดินทางในชัว่ โมงเรงดวนเชา ประมาณ 2.6 % การเดินทางตลอดทั้งวัน
ประมาณ 2.8 % และการเดินทางในชัว่ โมงเรงดวนเย็น ประมาณ 3.3 %
พบวามีอตั ราการลดลงเฉลี่ยรายปของความเร็ว (กิโลเมตร/ชั่วโมง) บนถนนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ในชวงป 2560 2565 ในการเดินทางในชัว่ โมงเรงดวนเชา ประมาณ 0.59% การเดิน
ทางตลอดทัง้ วัน ประมาณ 0.78 % และการเดินทางในชัว่ โมงเรงดวนเย็น ประมาณ 1.02 %
(โครงการศึกษาพัฒนาปรับปรุง บํารุงรักษาระบบฐานขอมูลขอสนเทศและแบบจําลอง เพื่อบูรณาการ
พัฒนาการขนสงและจราจรการขนสงตอเนื่องหลายรูป แบบ และระบบโลจิส ติกส (TDL) สํา นักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร, 2554) ซึ่งจะมีปริมาณจราจร ดังนี้
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ตารางที่ 4.3 4 ระดับการบริการ (LOS) ของถนนลาดพราว ในป พ.ศ. 2566 วันธรรมดา และวันหยุดราชการ
กรณีไมมีโครงการ
ตัวแปรในการคํานวณ
ชวงเวลา

V
(PCU/ชัว่ โมง)

PHF

N
Vp
S*
D
(ชองจราจร) (pc/h/ln) (km/h) pc/km/ln

ระดับการใหบริการ
(LOS)

วันธรรมดา
ถนนลาดพราว (ขาออก ไปยังทิศตะวันออก)
ชวงเวลาเรงดวนเชา (6.00 9.00 น.)

1,813

0.9

3

671

25.1

26.8

E

ชวงนอกเวลาเรงดวน(9.00 16.00 น.)

1,457

0.95

3

511

29.9

17.1

D

ชวงเวลาเรงดวนเย็น(16.00 19.00 น.)

1,300

0.9

3

481

26.9

17.9

D

ชวงเวลาเรงดวนเชา (6.00 9.00 น.)

1,058

0.9

3

392

34.4

11.4

C

ชวงนอกเวลาเรงดวน(9.00 16.00 น.)

1,062

0.95

3

373

44.1

8.4

B

ชวงเวลาเรงดวนเย็น(16.00 19.00 น.)

1,076

0.9

3

398

39.1

10.2

B

ถนนลาดพราว (ขาเขา ไปยังทิศตะวันตก)

วันหยุดราชการ
ถนนลาดพราว (ขาออก ไปยังทิศตะวันออก)
ชวงเวลาเรงดวนเชา (6.00 9.00 น.)

1,272

0.9

3

471

31.9

14.8

C

ชวงนอกเวลาเรงดวน(9.00 16.00 น.)

1,257

0.95

3

441

39.2

11.2

C

ชวงเวลาเรงดวนเย็น(16.00 19.00 น.)

927

0.9

3

343

34.2

10.0

B

ชวงเวลาเรงดวนเชา (6.00 9.00 น.)

953

0.9

3

353

44.2

8.0

B

ชวงนอกเวลาเรงดวน(9.00 16.00 น.)

947

0.95

3

332

49.0

6.8

A

ชวงเวลาเรงดวนเย็น(16.00 19.00 น.)

948

0.9

3

351

48.9

7.2

B

ถนนลาดพราว (ขาเขา ไปยังทิศตะวันตก)

หมายเหตุ : คาดวาการกอสรางรถไฟฟาสายสีเหลืองแลวเสร็จ และคืนผิวจราจรถนนลาดพราวเปน 3 ชองจราจร/ทิศทาง
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1.3) ปริมาณการจราจรชวง ป 2566 เปดดําเนินการ
(1) ปริมาณจราจรเขา ออกในแตละวันของอาคารชุดที่อยูใกลเคียงโครงการ
บริษัทที่ปรึกษาฯ ลงพื้นที่สํารวจปริมาณรถเขา ออกของอาคารชุดที่อยูใกลเคียงโครงการ คือ
โครงการอาคารชุด Aspire Ladprao 113 มีจํานวนหองชุดพักอาศัย 270 หอง จํานวนที่จอดรถ 84 คัน เปนอาคาร
ตัวอยาง เนื่องจากเปนอาคารชุดพักอาศัยและมีการจอดรถยนตแบบปกติเชนเดียวกับโครงการ โดยทําการสํา รวจ
ปริมาณจราจรในวันศุกรที่ 21 กุมภาพันธ 2563 ตั้งแตเวลา 06.00 19.00 น. และนํามาประเมินปริมาณการจราจร
เขา ออกของโครงการ ในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4.3 5

ปริมาณรถยนตทีเ่ ขา ออก และรถสะสมของอาคารตัวอยาง (โครงการอาคารชุด Aspire Ladprao
113) ในวันศุกรที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ.2563
ปริมาณจราจร (คัน)
เวลา

เขา

ออก

รวม

6:00 น. 6:59 น.

2

19

21

7:00 น. 7:59 น.

1

17

18

8:00 น. 8:59 น.

2

10

12

9:00 น. 9:59 น.

4

7

11

10:00 น. 10:59 น.

2

4

6

11:00 น. 11:59 น.

4

3

7

12:00 น. 12:59 น.

5

3

8

13:00 น. 13:59 น.

5

4

9

14:00 น. 14:59 น.

4

5

9

15:00 น. 15:59 น.

7

5

12

16:00 น. 16:59 น.

11

8

19

17:00 น. 17:59 น.

16

7
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6
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ปริมาณรถยนตเขา ออก อาคารชุด Aspire Ladprao 111 ในวันศุกรที่ 21 กุมภาพันธ 2563
19
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16
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8
6
4 2
2
0

17
16
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ปริมาณรถยนต (ออก)
ปริมาณรถยนต (เขา)

11
10
8
7
4
2

4
2

4
3

5
3

5
4

5
4

7
5

7
6
ช่วงเวลา

1

เนื่องจากจํานวนหองชุดของโครงการมีจํานวนมากกวาของอาคารตัวอยาง ดังนั้น ในการประเมิน
จะตองปรับอัตราการเขา ออกของรถยนตของโครงการ โดยคิดเทียบอัตราสวน จํานวนรถยนตเขา ออกตอจํานวนหอง
ของอาคารตัวอยาง (Tip Rate) แลวนํา ประเมินอัตราการเขาออกของโครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น สุขุมวิท 111
ไดดังนี้

โครงการ

จํานวนหอง

คาดการณปริมาณจราจร คาดการณปริมาณจราจร คาดการณปริมาณจราจร
เรงดวนเชา
นอกเวลาเรงดวน
เรงดวนเย็น
(คัน/ชั่วโมง)
(คัน/ชั่วโมง)
(คัน/ชั่วโมง)
รถเขา รถออก รวม

โครงการอาคารชุด
Aspire Ladprao 113

รถเขา รถออก รวม

รถเขา รถออก รวม

270

2

19

21

7

5

12

16

7

23

โครงการอาคารชุด
ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

644 หอง
และพาณิชย 4 หอง

5

46

51

17

12

29

39

17

56

สัดสวนจํานวนหองชุด

2.40

จากตารางขางตน พบวาโครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 มีสัดสวนจํานวนหองพัก
อาศัยมากกวาโครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 Aspire Ladprao 113 คิดเปน 2.40 เทา (648/270) และ
อัตราการเขา ออกรถยนตของโครงการ Aspire Ladprao 113 มีปริมาณรถยนตเขา ออกในชวงเวลาเรงดวนเชาสูงสุด
21 คัน/ชั่วโมง ชวงนอกเวลาเรงดวนสูงสุด 12 คัน/ชั่วโมง และชวงเวลาเรงดวนเย็นสูงสุด 23 คัน/ชั่วโมง เมื่อเปรียบ
เทียบกับอาคารโครงการซึ่งมี จํานวนหองชุดพักอาศัย 644 หอง และหองชุดพาณิชย 4 หอง คาดวาจะมีปริมาณ
รถยนตเขา ออกในชวงเวลาเรงดวนเชา 51 คัน/ชั่วโมง ชวงนอกเวลาเรงดวน 29 คัน/ชั่วโมง และชวงเวลาเรงดวนเย็น
56 คัน/ชั่วโมง
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(2) ปริมาณการจราจรในป 2566 (กรณีมีโครงการ)
คาดวาจะมีรถยนตภายในโครงการ 218 คัน โดยใชถนนลาดพราว เปนเสนทางหลักในการเดินทาง
เขา ออกพื้นที่โครงการ คาดวามีปริมาณจราจรเขา ออกโครงการชั่วโมงสูงสุด (Worse case) ดังนี้
ชวงเรงดวนเชา (6.00 9.00 น.) และชวงเรงดวนเย็น (16.00 19.00 น.) คิดจํา นวนรถยนตทั้ง
โครงการ 218 คัน เขา ออกจากโครงการ ในระยะเวลา 3 ชั่ว โมง เปนรถยนตสวนบุค คล
(PCE =1.00) คิดเปนการขนสงตอชั่วโมงเทากับ 72.7 PCU/ชั่วโมง ((218x1.0)/3)
ชวงนอกเรงดวน (9.00 16.00 น.) คิดจํานวนรถยนตทั้งโครงการ 218 คัน เขา ออกจากโครงการ
ในระยะเวลา 7 ชั่วโมง เปนรถยนตสวนบุคคล (PCE =1.00) คิดเปนการขนสงตอชั่วโมงเทากับ
31.1 PCU/ชั่วโมง ((218x1.0)/7)
ตารางที่ 4.3 6

ระดับการบริการ (LOS) ของถนนลาดพราว ในป พ.ศ. 2566 วันธรรมดา และวันหยุดราชการ
กรณีมีโครงการ
ตัวแปรในการคํานวณ

ชวงเวลา

V
(PCU/ชัว่ โมง)

PHF

N
Vp
S*
D
ระดับการ
(ชองจราจร) (pc/h/ln) (km/h) pc/km/ln ใหบริการ (LOS)

วันธรรมดา
ถนนลาดพราว (ขาออก ไปยังทิศตะวันออก)
ชวงเวลาเรงดวนเชา (6.00 9.00 น.)

1,813+72.7

0.9

3

698

25.1

27.9

E

ชวงนอกเวลาเรงดวน(9.00 16.00 น.)

1,457+31.1

0.95

3

522

29.9

17.5

D

ชวงเวลาเรงดวนเย็น(16.00 19.00 น.)

1,300+72.7

0.9

3

508

26.9

18.9

D

ชวงเวลาเรงดวนเชา (6.00 9.00 น.)

1,058+72.7

0.9

3

419

34.4

12.2

C

ชวงนอกเวลาเรงดวน(9.00 16.00 น.)

1,062+31.1

0.95

3

383

44.1

8.7

B

ชวงเวลาเรงดวนเย็น(16.00 19.00 น.)

1,076+72.7

0.9

3

425

39.1

10.9

C

ถนนลาดพราว (ขาเขา ไปยังทิศตะวันตก)

วันหยุดราชการ
ถนนลาดพราว (ขาออก ไปยังทิศตะวันออก)
ชวงเวลาเรงดวนเชา (6.00 9.00 น.)

1,272+72.7

0.9

3

498

31.9

15.6

C

ชวงนอกเวลาเรงดวน(9.00 16.00 น.)

1,257+31.1

0.95

3

452

39.2

11.5

C

ชวงเวลาเรงดวนเย็น(16.00 19.00 น.)

927+72.7

0.9

3

370

34.2

10.8

B

ชวงเวลาเรงดวนเชา (6.00 9.00 น.)

953+72.7

0.9

3

380

44.2

8.6

B

ชวงนอกเวลาเรงดวน(9.00 16.00 น.)

947+31.1

0.95

3

343

49.0

7.0

A

ชวงเวลาเรงดวนเย็น(16.00 19.00 น.)

948+72.7

0.9

3

378

48.9

7.7

B

ถนนลาดพราว (ขาเขา ไปยังทิศตะวันตก)
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สภาพการจราจรของถนนลาดพราว (ขาออก ไปยังทิศตะวันออก ) ป พ.ศ. 2566 (กรณีมีโครงการ) เมื่อรวม
กับปริมาณรถยนตทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการเปดดําเนินโครงการ และมีการคือผิวจราจรถนนลาดพราวเปน 3 ชองจราจรตอทิศทาง
พบวาวันธรรมดา สภาพการจราจรมีความหนาแนนคงเดิมเมื่อเทียบกับกรณีไมมีโครงการ ในชวงเรงดวนเชา มีคาระดับการ
ใหบริก ารอยูในระดับ E และชวงนอกเรงดวน และชวงเรงดวนเย็น มีค าระดับ การใหบริก ารอยูในระดับ D
สําหรับวันหยุดราชการ พบวาสภาพการจราจรมีความหนาแนนคงเดิมเมื่อเทียบกับกรณีไมมีโครงการ ในชวงเวลาเรงดวนเชา
และชวงนอกเรงดวน มีคาระดับการใหบริการอยูในระดับ C สวนเรงดวนเย็น มีคาระดับการใหบริการอยูในระดับ B
สภาพการจราจรของถนนลาดพราว (ขาเขา ไปยังทิศตะวันตก ) ป พ.ศ. 2566 (กรณีมีโครงการ) เมื่อรวม
กับปริมาณรถยนตทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการเปดดําเนินโครงการ และมีการคือผิวจราจรถนนลาดพราวเปน 3 ชองจราจรตอทิศทาง
พบวาวันธรรมดา สภาพการจราจรมีความหนาแนนคงเดิมเมื่อเทียบกับกรณีไมมีโครงการ ในชวงเรงดวนเชา และชวงเรงดวน
เย็น มีค าระดับ การใหบริก ารอยูในระดับ C และชวงนอกเรงดวน มีค าระดับ การใหบริก ารอยูในระดับ B
สําหรับวันหยุดราชการ พบวาสภาพการจราจรมีความหนาแนนคงเดิมเมื่อเทียบกับกรณีไมมีโครงการ ในชวงเวลาเรงดวนเชา
และชวงเวลาเรงดวนเย็น มีคาระดับการใหบริการอยูในระดับ B สวนนอกชวงเวลาเรงดวน มีคาระดับการใหบริการอยูใน
ระดับ A
2) การกีดขวางการจราจรและโอกาสเกิดอุบัติเหตุ

ชวงกอสราง
2.1) การกีดขวางการจราจร และการเกิดอุบัติเหตุ
การกีดขวางการจราจร และการเกิดอุบัติเหตุจากชวงกอสรางจะเกิดจากรถบรรทุกขนสงดิน หรือวัสดุ
กอสรางเปนสําคัญ เนื่องจากเปนรถขนาดใหญ โดยคาดวาจะมีรถบรรทุกจากโครงการมากที่สุดประมาณ 32 เที่ยว/วัน
ขนสงชวงนอกเวลาเรงดวน (10.00 15.00 น.) เปนหลัก การขนสงวัสดุโดยทั่วไปจะถูกกําหนดความเร็วไวไมเกิน 30
กิโลเมตร/ชั่วโมง และโครงการจะกําชับในผูขับรถบรรทุกขับดวยความเร็วตํ่า และระมัดระวังในการขับ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อขับผานบริเวณชุมชน การกําหนดใหรถบรรทุกวิ่งดวยความเร็วตํ่า จะสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง ซึ่ง
อาจเปนสาเหตุของการกีดขวางการจราจรบนถนนได
สภาพการจราจรของถนนลาดพราว มีปริมาณรถยนตหนาแนนในชวงเรงดวนเชา และชวงเรงดวนเย็น
ซึ่งชวงกอสรางจะมีร ถบรรทุกขนสงวัส ดุกอสรางที่มีขนาดใหญ อาจกีด ขวางการจราจรในชวงการเลี้ยวเขา ออก
โครงการ ทําใหเกิดความลาชาและเกิดการจราจรติดขัดได โดยการขนสงวัสดุกอสรางจะขนสงในชวงเวลา 10.00
15.00 น. เปนชวงนอกเวลาเรงดวน มีปริมาณการจราจรหนาแนนนอยกวาชวงเวลาเรงดวนเชา และเย็น โดยโครงการ
จัดใหมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวก และจัดการจราจรบริเวณดานหนาโครงการตลอดเวลากอสราง ดังนั้นคาดวาผล
กระทบดานการจราจรทั้งความปลอดภัยในการขนสง และการกีดขวางการจราจรบนถนนจะเกิดในระดับปานกลาง
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2.2) การตัดกระแสจราจรภายนอกโครงการ
ทางเขา ออกโครงการเชื่อมกับถนนลาดพราว มีขนาด 2 ชองจราจรตอทิศทาง ซึ่งอยูระหวางกอสราง
รถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว สําโรง โดยมีรายละเอียดการเดินทางเขา ออกโครงการ ดังนี้
(1) การเดินทางเขาสูโครงการ
มาจากถนนลาดพราวขาออก เมื่อเดินทางเขาสูถนนลาดพราว มุงทิศตะวันออก เมื่อพบโรง
พยาบาลเวชธานี ใหตรงมาอีกประมาณ 200 เมตร จะพบพื้นที่โครงการอยูดานซายมือ โดย
สามารถเลี้ยวซายเขาโครงการได ซึ่งทิศทางดังกลาวไมมีการตัดกระแสการจราจร
มาจากถนนลาดพราวขาเขา เมื่อเดินทางเขาสูถนนลาดพราว มุงทิศตะวันตก สามารถกลับรถ
ไดที่จุดกลับ รถบริเวณซอยลาดพราว 103 ใหตรงมาอีกประมาณ 450 เมตร จะพบพื้น ที่
โครงการอยูดานซายมือ โดยสามารถเลี้ยวซายเขาโครงการได ซึ่งทิศทางดังกลาวไมมีการตัด
กระแสการจราจร
(2) การเดินทางออกจากโครงการ
ใหเลี้ยวซายออกจากโครงการเพื่อเขาสูถนนลาดพราว มุงทิศตะวันตก เพื่อไปเชื่อมตอกับ
ถนนอื่นๆ เชน ถนนรามคําแหง ถนนเสรีไทย ถนนแฮปปแลนด ถนนนวมินทร ซึ่งทิศทางดัง
กลาวไมมีการตัด กระแสการจราจรโดยสามารถเลี้ย งซายออกจากโครงการเมื่อ เห็น วา
ปลอดภัย ทั้งนี้ผูขับขี่ตองใชความระมัดระวังในการขับขี่ เพื่อชวยลดอุบัติเหตุบนทองถนน
กรณีต องการกลับ รถไฟยัง ฝงถนนลาดพราว มุงทิศ ตะวัน ตก สามารถกลับ รถไดที่
แยกแฮปปแลนด โดยใชชองทางขวาสุด หางจากโครงการประมาณ 420 เมตร
(3) ตําแหนงจุดกลับรถใกลเคียงพื้นที่โครงการ
ตําแหนงจุดกลับรถใกลเคียงโครงการ จํานวน 2 จุด คือ 1) บริเวณซอยลาดพราว 103 หาง
จากพื้นที่โครงการประมาณ 450 เมตร และ 2) บริเวณแยกแฮปปแลนด หางจากพื้น ที่
โครงการประมาณ 420 เมตร ในชวงกอนมีการกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง และ
เปนตําแหนงเดียวกันในปจจุบันที่มีการกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง

จุดกลับรถบริเวณซอยลาดพราว 103

จุดกลับรถบริเวณแยกแฮปปแลนด

ภาพจุดกลับรถใกลเคียงโครงการ กอนมีการกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง
(เดือนพฤศจิกายน 2561)
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จุดกลับรถบริเวณซอยลาดพราว 103

จุดกลับรถบริเวณแยกแฮปปแลนด

ภาพจุดกลับรถใกลเคียงโครงการ ระหวางการกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง
(เดือนสิงหาคม 2563)
สําหรับในอนาคตเมื่อโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองแลวเสร็จ (คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จเดือน
กรกฎาคม 2565)บริษ ัท ที่ป รึก ษาฯ ไดสอบถามไปยัง การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง
ประเทศไทย (MRTA) ไดรับการยืนยันจากเจาหนาที่ฝายประสานงานและรับเรื่องรองเรียน
วาการจัดการจราจรของรถไฟฟาสายสีเหลือง จะคงจุดกลับรถไวในตําแหนงเดิม ทั้งในชวง
กอนกอสราง ชวงกอสราง และชวงกอสรางโครงการรถไฟฟาแลวเสร็จ รวมถึงจุดกลับรถทั้ง
2 ตําแหนงคือ บริเวณซอยลาดพราว 103 และบริเวณแยกแฮปปแลนดจะยังคงเปนตําแหนง
จุดกลับรถบนถนนลาดพราวตอไป และในระหวางการกอสรางอาจมีการปดเบี่ยงจราจรและ
ปดจุดกลับรถชั่วคราวเพื่อดําเนินการกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองฯ โดยสามารถ
สอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ไดที่หมายเลข 02 610 4915 และ 098 257 5555
และติดตามขอมูลโครงการฯ ไดที่เว็บไซต www.mrta yellowline.com
การขนสงวัสดุกอสราง ดิน ปูน และคนงานกอสราง ในชวงกอสรางของโครงการ จะใชถนนลาดพราว
เปนเสนทางหลัก ดังนั้นคาดวาอาจเกิดผลกระทบดานการตัดกระแสจราจร ในการเดินทางเขา ออกจากโครงการ
เนื่องจากเปนรถบรรทุกขนาดใหญ ในชวงกอสราง แตอยางไรก็ตามโครงการตองปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบเพื่อ
ใหเกิดผลกระทบนอยที่สุด ดังนี้
1. จํากัดความเร็วของรถบรรทุกขนสงวัสดุกอสรางใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และกําชับใหขับ
รถดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเขาสูเขตชุมชนและจุดที่เขา ออกพื้นที่
โครงการ
2. วางแผนและจัดการการขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางใหสงผลกระทบตอชุมชนนอยที่สุด เพื่อหลีก
เลี่ยงปญหาการจราจร โดยกําหนดชวงการขนสงตามที่กฎหมายกําหนด
3. กวดขันและตรวจสอบประวัติของพนักงานขับรถ และเครื่องจักรตางๆ หามใชสารกระตุนออก
ฤทธิ์ตอจิตประสาท หามดื่มสุราขณะปฏิบัติงาน และตองขับขี่ดวยความระมัดระวังและถูกตอง
ตามกฎจราจร เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
4. เลือกใชขนาดรถบรรทุกใหเหมาะสมกับลักษณะของงานและสิง่ ของทีจ่ ะขนยาย เพือ่ ปองกันการทรุด
ตัวของถนน
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5. ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครือ่ งจักรตางๆ ของบริษทั ทีน่ ํามาใชในงานกอสรางใหมีสภาพดี
อยูเสมอ เพือ่ ปองกันมิใหยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหลานัน้ เกิดการชํารุดบกพรองขณะใชงาน
6. รถบรรทุกวัสดุกอสรางตองทําประกันอุบตั เิ หตุตลอดระยะเวลาทีว่ งิ่ และกอสรางโครงการ และเมือ่
มีการชํารุดของทางเทา หรือฝาบอพัก หรือเกิดความเสียหายบนถนนลาดพราว และถนนสาธารณะ
ที่เกีย่ วของบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ จากการขนสงดินและวัสดุกอสรางของโครงการ โครงการตอง
จัดการซอมแซมถนนสาธารณะ หรือสาธารณูปการทีเ่ สียหายใหกลับมาอยูในสภาพดีดงั เดิมโดย
ทันที
7. ติดตั้งปายสัญญาณจราจร ไฟสองสวางบริเวณดานหนาโครงการ และทางเขา ออก ในชวงเวลา
กลางคืน
8. จัดเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัย อํานวยความสะดวกดานการจราจรตลอดชวงเวลากอสราง โดย
เฉพาะอยางยิง่ บริเวณทางเขา ออก โดยใหมีอปุ กรณปองกันสวนบุคคล เสือ้ แถบสะทอนแสงในเวลา
กลางคืน และกระบองไฟกระพริบ หรือ ธงสีแดง เพือ่ อํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการการ
เดินรถชวงบริเวณทางเขา ออกพืน้ ทีก่ อสราง
9. จัดใหมีเจาหนาทีป่ ระสานงานการจัดลําดับรถขนสงวัสดุกอสราง และรถปูน ทีจ่ ะเขามายังบริเวณพืน้ ที่
โครงการกับพืน้ ทีต่ นทาง เพือ่ ลดความหนาแนนของปริมาณจราจร และไมมีการจอดสะสม ทําใหการ
จราจรบริเวณดานหนาโครงการติดขัด
10. จัดเตรียมพืน้ ทีจ่ อดรถยนต พืน้ ทีก่ ลับรถ และกองเก็บวัสดุกอสรางภายในโครงการอยางเพียงพอ
และสะดวกตอการเขา ออกโครงการ
11. หามกลับรถบนถนนสาธารณะบริเวณทางเขา ออกโครงการ เพื่อไมใหกีดขวางการจราจร
12. หามจอดรถบรรทุก หรือกองวัสดุกอสรางบริเวณไหลทางของถนนลาดพราว และถนนสาธารณะ
ที่เกีย่ วของ เพื่อไมใหกีดขวางการจราจร
13. จัดใหมีผาใบคลุมวัสดุกอสรางขณะขนสง เพื่อปองกันการตกหลนและกรณีที่ความยาวของวัสดุ
กอสรางมากกวากระบะบรรทุกจะตองติดตั้งสัญญาณใหรถยนตที่ตามหลังมองใหชัดเจน และ
เปนไปตามขอกําหนดของกรมการขนสงทางบก
14. การขนสงวัสดุอุปกรณการกอสราง จะตองผูกมัดยึดติดใหแนนหนากับรถบรรทุกกอนออกสู
ถนนสาธารณะ เพื่อปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการตกหลนของวัสดุ
15. จัดใหมีการติดตัง้ ไฟเตือน สัญญาณไฟกระพริบ และปาย “โปรดระมัดระวัง มีรถบรรทุกเขา ออก”
เพื่อใหผูใชรถสัญจรบนถนนลาดพราว ใชความระมัดระวังและลดการเกิดอุบัติเหตุ
16. ประสานกับเจาหนาที่ตํารวจจราจรในพื้นที่ เพื่ออํานวยความสะดวกดานการจราจรบริเวณดาน
หนาโครงการและบริเวณใกลเคียงในชวงเวลาเรงดวน
17. เมื่อทําการรื้อถอนอาคารสํานักงานขายโครงการ จะตองทําการปดทางเขา ออกสํานักงานขาย
และปรับพื้นที่ทางเดินเทาบริเวณดังกลาวใหกลับสูสภาพเดิม

ชวงเปดดําเนินการ
การกีดขวางการจราจร ในชวงเปดดําเนินการ อาจเกิดจากการลาชาในการเขาสูโครงการของรถในโครงการ ซึ่ง
หากไมมีการจัดการการจราจร และการตรวจสอบรถที่จะเขาสูโครงการที่ดี และรวดเร็ว อาจกอใหเกิดแถวคอยบริเวณ
หนาโครงการ สงผลใหเกิดการจราจรติดขัด และกีดขวางการจราจรบนถนนลาดพราวได
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(1) การเดินทางเขาสูโครงการ
มาจากถนนลาดพราวขาออก เมื่อเดินทางเขาสูถนนลาดพราว มุงทิศตะวันออก เมื่อพบโรงพยาบาล
เวชธานี ใหตรงมาอีกประมาณ 200 เมตร จะพบพื้นที่โครงการอยูดานซายมือ โดยสามารถเลี้ยวซาย
เขาโครงการได ซึ่งทิศทางดังกลาวไมมีการตัดกระแสการจราจร
มาจากถนนลาดพราวขาเขา เมื่อเดินทางเขาสูถนนลาดพราว มุงทิศตะวันตก สามารถกลับรถไดที่จุด
กลับรถบริเวณซอยลาดพราว 103 ใหตรงมาอีกประมาณ 450 เมตร จะพบพื้นที่โครงการอยูดาน
ซายมือ โดยสามารถเลี้ยวซายเขาโครงการได ซึ่งทิศทางดังกลาวไมมีการตัดกระแสการจราจร
(2) การเดินทางออกจากโครงการ
ใหเลี้ยวซายออกจากโครงการเพื่อเขาสูถนนลาดพราว มุงทิศตะวันตก เพื่อไปเชื่อมตอกับถนนอื่นๆ
เชน ถนนรามคําแหง ถนนเสรีไทย ถนนแฮปปแลนด ถนนนวมินทร ซึ่งทิศทางดังกลาวไมมีการตัด
กระแสการจราจรโดยสามารถเลี้ยงซายออกจากโครงการเมื่อเห็นวาปลอดภัย ทั้งนี้ผูขับขี่ตองใช
ความระมัดระวังในการขับขี่ เพื่อชวยลดอุบัติเหตุบนทองถนน กรณีตองการกลับรถไฟยังฝงถนน
ลาดพราว มุงทิศตะวันตก สามารถกลับรถไดทีแ่ ยกแฮปปแลนด โดยใชชองทางขวาสุด หางจากโครงการ
ประมาณ 420 เมตร
(3) ตําแหนงจุดกลับรถใกลเคียงพื้นที่โครงการ
การเดินทางเขา ออกพื้นที่โครงการจะใชจุดกลับรถบริเวณซอยลาดพราว 103 มีระยะหางประมาณ
450 เมตร และบริเวณแยกแฮปปแลนด มีระยะหางประมาณ 420 เมตร ซึ่งมีระยะหางเพียงพอใน
การเปลี่ยนชองจราจรกอนเขาสูพื้นที่โครงการไดอยางปลอดภัย

โครงการจะจัดระบบการเขา ออกโครงการดวยบัตรผานอัตโนมัติ หรือการติดสติกเกอรของโครงการ เพื่อใหรถ
สามารถผานเขาสูโครงการไดสะดวกรวดเร็ว และจัดใหมีเจาหนาทีอ่ ํานวยความสะดวก และจัดการดานการจราจรประจํา
บริเวณทางเขา ออกดานหนาโครงการ ตลอด 24 ชัว่ โมง เพื่อลดผลกระทบตอการจราจร ดังนัน้ คาดวาผลกระทบดานการ
กีดขวางการจราจร ในชวงเปดดําเนินการ จะเกิดในระดับตํ่าถึงปานกลาง
ทั้งนี้บ ริเ วณพื้น ที่โ ครงการมีร ะบบขนสงมวลชนที่ม ีค วามสะดวกในการเดิน ทาง โดยโครงการจะ
ประชาสัมพันธใหผูพักอาศัยของโครงการไดทราบถึงเสนทางการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะ ซึ่งบริเวณโครงการ
มีก ารคมนาคมที่ส ะดวก มีร ถรับ จาง รถประจํา ทาง และรถไฟฟา ผูพัก อาศัย สามารถเดิน เทา หรือ โดยสารรถ
จักรยานยนตรับจาง เพื่อมายังพื้นที่โครงการไดโดยสะดวก และโครงการจะประชาสัมพันธเสนทางลัดบริเวณพื้นที่
โครงการ เพื่อเปนทางเลือกในการมายังโครงการและหลีกเลี่ยงเสนทางการจราจรที่มีปญหาการจราจรติดขัด
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3) ความเพียงพอของที่จอดรถยนตของโครงการ
3.1) ความเพียงพอของที่จอดรถยนตของโครงการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
จากการตรวจสอบขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 หมวดที่ 9 อาคาร
จอดรถ ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขา ออกของรถ ในสวนที่เกี่ยวของกับโครงการสรุปไดดังนี้
อาคารอยูอาศัยรวม หรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่แตละหองตั้งแต 60 ตารางเมตรขึ้นไป ตองจัดใหมี
ที่จอดรถ 1 คัน ตอ หองชุด
อาคารพาณิชย ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมทั้งหลังหรือพื้นที่สวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใชสอยเพื่อการ
พาณิชยตั้งแต 300 ตารางเมตรขึ้นไป
อาคารขนาดใหญ ตองจัดใหมีทจ่ี อดรถ 1 คัน ตอพืน้ ทีอ่ าคาร 120 ตารางเมตร หรือใหมีทจี่ อดรถยนต
ตามจํานวนทีก่ ําหนดของแตละประเภทของอาคารทีใ่ ชเปนทีป่ ระกอบกิจการในอาคารขนาดใหญนัน้
รวมกัน ทั้งนีใ้ หถือทีจ่ อดรถจํานวนมากกวาเปนเกณฑบังคับ ยกเวนโรงงาน คลังสินคา
การคํานวณที่จอดรถยนตใหคํานวณตามประเภทการใชสอยรวมกัน หรือประเภทอาคาร โดยใหใช
จํานวนที่จอดรถรวมที่มากกวาเปนเกณฑบังคับ
จากหลักเกณฑดังกลาวขางตนการคํานวณพื้นที่จอดรถยนตจะมี 2 กรณี และใหเลือกใชจํานวนที่
จอดรถในกรณีที่ไดมากกวาเปนเกณฑ มีรายละเอียดในแตละกรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 คิดจํานวนที่จอดรถจากกิจกรรมภายในอาคารขนาดใหญรวมกัน
(1) อาคารชุด
หองพักขนาด 60 ตารางเมตรขึ้นไป
= 0
หอง
(หองพักที่มีขนาด 60 ตารางเมตรขึ้นไปตองมีที่จอดรถ 1 คัน /หอง)
ที่จอดรถที่ตองจัดใหมี
= 0
คัน
(2) พื้นที่พาณิชย
หองชุดพาณิชย 4 หอง มีพื้นที่ใชสอยรวม = 380 ตารางเมตร
(อาคารพาณิชย ใหมีที่จอดรถ 1 คันตอพื้นที่อาคาร 60 ตารางเมตร)
ที่จอดรถที่ตองจัดใหมี
= 7
คัน
ดังนั้น ที่จอดรถที่ตองจัดใหมี ตามกรณีที่ 1 จํานวน 7 คัน
กรณีที่ 2 คิดจากขนาดพื้นที่ใชสอยของอาคารขนาดใหญ
พื้นที่รวมคิดคาธรรมเนียม

= 30,473.0

ตารางเมตร

พื้นที่จอดรถและทางวิ่ง

= 4,899.0

ตารางเมตร

พื้นที่อาคารขนาดใหญใชคํานวณที่จอดรถ = 30,473.0 4,899.0 = 25,574.0 ตารางเมตร
อาคารขนาดใหญตองจัดใหมีที่จอดรถ 1 คัน/120 ตารางเมตร
ที่จอดรถที่ตองจัดใหมี 25,574.0/120

= 213.1

คัน

ดังนั้น ที่จอดรถที่ตองจัดใหมี ตามกรณีที่ 2 จํานวน 214 คัน
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จากการคํานวณจะเห็นวากรณีที่ 2 มีจํานวนที่จอดรถยนตมากกวากรณีที่ 1 ดังนั้นตองจัดใหมีที่จอดรถไมนอย
กวา 214 คัน ซึ่งโครงการไดจัดใหมีที่จอดรถยนตทั้งสิ้น 218 คัน หรือคิดเปนสัดสวนที่จอดรถยนตตอหองพักอาศัยรอย
ละ 33.6 ซึ่งเพียงพอตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ
3.2) การประเมินปริมาณที่จอดรถยนตของโครงการกับอาคารใกลเคียง
การพัฒนาโครงการอาคารชุด ดิ ออริจน้ิ ลาดพราว 111 จัดเปนการพัฒนาอาคารชุด ซึ่งจากศึกษา
สถิติการเขาอยูอาศัย และการใชพื้นที่จอดรถยนตของอาคารประเภทเดียวกัน บริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ มีราย
ละเอียด ดังตอไปนี้
โครงการ

จํานวนหองชุด
(หอง)

โครงการอาคารชุด ลุมพินี เซ็นเตอร ลาดพราว 111
สูง 8 9 ชั้น จํานวน 7 อาคาร

856

ประมาณ 280

32.7

โครงการอาคารชุด Aspire ลาดพราว 113 สูง 8 ชั้น
จํานวน 1 อาคาร

270

ประมาณ 84

31.1

644 หอง และ
พาณิชย 4 หอง

218

33.6

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจน้ิ ลาดพราว 111

จํานวนที่จอดรถจริง รอยละของจํานวนที่จอดรถยนต
(คัน)
ตอจํานวนหองชุด

โครงการอาคารชุด ลุมพินี เซ็นเตอร ลาดพราว 111 และอาคารชุด Aspire ลาดพราว 113 บริเวณใกล
เคียงโครงการ จัดใหมีจํานวนที่จอดรถยนต รอยละ 31.1 – 32.7 ซึ่งโครงการจัดใหมีที่จอดรถยนตทั้งสิ้น 218 คัน คิด
เปนสัดสวนที่จอดรถยนต รอยละ 33.6 สอดคลองกับพื้นที่จอดรถของอาคารชุดบริเวณโดยรอบโครงการ และคาดวา
จะเพียงพอตอการใหบริการผูพักอาศัยของโครงการ
บริเวณพื้นที่โครงการมีความสะดวกในการเดินทาง มีรถโดยสารประจําทางผานหลายสาย และตั้งอยูใกล
กับ ทาเรือ คลองแสนแสบ โดยทาเรือ ที่อยูกับ โครงการมากที่ส ุด คือ ทาเรือ เดอะมอลลบางกะป อยูหางจากพื้น ที่
โครงการประมาณ 1.5 กิโลเมตร อีกทั้งตั้งอยูใกลกับสถานีรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว สําโรง ซึ่งอยูระหวาง
กอสราง คาดวาจะแลวเสร็จประมาณ ป พ.ศ. 2564 โดยสถานีที่อยูใกลเคียงพื้นที่โครงการมากที่สุด คือสถานีบางกะป
จะตั้งอยูบริเวณหนาแม็คโคร หางจากพื้นที่โครงการประมาณ 450 เมตร ผูพักอาศัยสามารถเดินเทาจากสถานีรถไฟฟา
เพื่อมายังพื้นที่โครงการไดโดยสะดวก และโครงการจะทําการประชาสัมพันธเสนทางลัดบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อเปน
ทางเลือกในการมายังโครงการและหลีกเลี่ยงเสนทางการจราจรที่มีปญหาการจราจรติดขัด
4) การประเมินผลกระทบแสงไฟจากลานจอดรถยนตโครงการ
โครงการออกแบบใหมีท่จี อดรถยนตบริเวณชัน้ ที่ 1 3 โดยเปนชัน้ จอดรถยนตบนอาคารตัง้ แตชัน้ ที่ 1M ถึงชัน้ ที่ 3
ของอาคาร ซึง่ มีชองเปดไมนอยกวารอยละ 20 ของพืน้ ทีต่ ามขอบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
โดยลานจอดรถยนตบนอาคาร จัดใหมีผนังกันตก สูง 1.1 เมตร ซึง่ สามารถบดบังแสงไฟจากรถยนตสูอาคารขางเคียงโดย
รอบได อีกทัง้ อาคารโครงการ มีระยะถอยรนหางจากแนวเขตที่ดินของโครงการ โดยรอบประมาณ 6.15 – 21.0 เมตร คาด
วาผลกระทบจากแสงไฟรถยนตจากลานจอดรถยนตบนอาคารของโครงการจะเกิดขึน้ ในระดับตํ่า
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กําหนดมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ในดานการคมนาคม ชวงเปดดําเนินการ ไวดังนี้
1. จัดใหรถของผูพักอาศัยติดสติกเกอรของโครงการสามารถเขา ออกไดสะดวก ไมตองแลกบัตร
เขา ออก
2. จัดทําปายชือ่ โครงการ และลูกศรทางเขา ออก พรอมติดตัง้ สัญญาณไฟกระพริบเพือ่ เปนจุดสังเกตให
ผูขับขีย่ านพาหนะทีจ่ ะเขาสูโครงการ สามารถมองเห็นไดชัดเจน
3. หามติดตั้ง หรือจัดทําปาย หรือวัสดุใดๆ ที่เปนอุปสรรคในการมองเห็น บริเวณทางเขา ออก
โครงการ และจัดใหมีแสงสวางอยางเพียงพอตอการมองเห็นไดอยางชัดเจน
4. จัดใหมีเสนแบงชองจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง แสดงทิศทางการเดินรถ แนวเสนที่
จอดรถยนตอยางชัดเจน เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย และมีความปลอดภัยภายในพื้นที่
โครงการ
5. จัดใหมีกระจกนูน (Convex Mirror) ในบริเวณทางแยก หรือจุดลับสายตาทีย่ ากตอการมองเห็นทัง้
ภายในอาคารทีม่ กี ารจอดรถและบริเวณถนนโดยรอบโครงการ เพือ่ ความปลอดภัยในการขับขี่
ภายในโครงการ
6. ตรวจสอบระบบการจราจร ถนน ที่จอดรถยนต ปาย และสัญญาณจราจรในโครงการใหเปนไป
ตามทีไ่ ดออกแบบไว และใชการไดดีอยูเสมอ หากเกิดการเสียหายตองรีบซอมแซมโดยเร็ว
7. จัดใหมีเจาหนาที่รกั ษาความปลอดภัยที่ผานการฝกอบรมดานการจราจรอํานวยความสะดวก และ
จัดระบบการจราจรบริเวณทางเขา ออกพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง และตรวจสอบไมใหมี
การจอดรถกีดขวางบริเวณหนาโครงการ
8. หามผูพักอาศัยของโครงการจอดรถยนตกีดขวางเสนทางการจราจรบริเวณถนนลาดพราว และ
ถนนสาธารณะอืน่ ที่เกี่ยวของโดยเด็ดขาด
9. จัดใหมีท่จี อดรถยนตสวนกลาง 218 คัน และหามประกอบกิจการใดๆ รวมทัง้ การกอสรางทีจ่ ัดไว
สําหรับเปนทีจ่ อดรถยนต อันทําใหพืน้ ทีจ่ อดรถลดลงจากทีเ่ สนอไวในรายงานฯ
10. ประชาสัมพันธ และสงเสริมใหผูพักอาศัยใชบริการรถโดยสารสาธารณะ และประชาสัมพันธเสนทาง
ลัดบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการใหผูพักอาศัยทราบ เพือ่ หลีกเลีย่ งเสนทางการจราจรทีม่ ปี ญหาการจราจร
ติดขัด
11. รณรงคใหผูพักอาศัยในโครงการปฏิบัติตามกฎจราจร
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4.3.7 การใชประโยชนที่ดิน
1) การใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน
จากการศึกษาภาพถายดาวเทียม (Google Earth 2019) ในบริเวณโดยรอบโครงการ รัศมี 1 กิโลเมตร และ
แปลภาพถายทางอากาศดวยสายตา และการสํา รวจภาคสนามของบริษ ัท อีโคซิส เต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัล แตนท
จํากัด เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อแสดงการใชประโยชนที่ดิน พบวา โดยรอบพื้นที่โครงการมีการใชประโยชนที่ดิน
เปนคอนโดมิเนียม แมนชั่น อพารทเมนท อาคารพาณิชย บานพักอาศัย หางสรรพสินคา รานคา และอาคารสํานักงาน
โดยมีการใชประโยชนที่ดิน ดังรายละเอียดตอไปนี้
(1) กลุมอาคารพาณิช ย บานพัก อาศัย ประเภทบานเดี่ย ว ทาวเฮาส พบวามีก ลุมบานพัก อาศัย ที่
ปลูกสรางขึน้ เองของประชาชน ซึง่ อาจเปนกลุมผูพักอาศัยดัง้ เดิมกระจายแทรกตัวในซอยยอยของถนน
ลาดพราว
(2) กลุมอาคารชุดพักอาศัย/อาคารอยูอาศัยรวม /โรงแรม พบวามีทั้งอาคารขนาดใหญ ตั้งอยูตามแนว
ถนนลาดพราว เชน อาคารชุด ลุมพินี เซ็นเตอร ลาดพราว 111, อาคารชุด แอสปาย ลาดพราว 113,
อาคารชุด บี.อาร.คอนโด, อาคารชุด ลิฟวิงเพลส คอนโดมิเนียม และมีอาคารขนาดใหญพิเศษ และ
อาคารสูง ซึ่งตั้ง อยูตามแนวถนนลาดพราว เชน โรงแรม มอลล สวีท ส เอ็ก ซเพรส ศูน ยการคา
เดอะมอลล บางกะป, ศูนยการคา เอ็นมารค พลาซา, ศูนยการคาเทสโก โลตัส บางกะป เปนตน
(3.) พื้นที่ออนไหวที่ไดรับผลกระทบจากโครงการ จํานวน 12 แหง จําแนกได 3 ประเภท ไดแก
ประเภทที่ 1 สถานศึกษา จํานวน 7 แหง ไดแก โรงเรียนอนุบาลภัทรบุตร โรงเรียนไขศรีปราโมช
อนุส รณ โรงเรียนสุเหราคลองจั่น โรงเรียนริดวานุนอิสลาม โรงเรียนบานบางกะป โรงเรียน
มัธยมบานบางกะป และ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ประเภทที่ 2 สถานพยาบาล จํานวน 1 แหง ไดแก โรงพยาบาลเวชธานี
ประเภทที่ 3 ศาสนสถาน จํานวน 4 แหง ไดแก คริสจักรวิสุทธนครกรุงเทพ วัดจันทวงศาราม
คริสตจักรมหาพรกรุงเทพ และ มัสยิดริดวานุนอิสลาม
ดังนั้น จากการจําแนกการใชประโยชนที่ดินบริเวณโดยรอบโครงการจะเห็นวาสวนมากจะใชประโยชน
ที่ดินเปนอาคารพักอาศัย อาคารพาณิชย หางสรรพสินคา โรงพยาบาล และสํานักงาน ตามแนวถนนลาดพราว ดังนั้น
การพัฒนาโครงการซึ่งเปนที่พักอาศัยเชนกันจะมีความสอดคลองกับลักษณะการใชที่ดินโดยรอบ
โดยพื้นที่ออนไหวที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการกอสราง และการเปดดําเนินโครงการ จะเปนพื้นที่
ออนไหวที่อยูในระยะประมาณ 100 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยในชวงกอสราง จะประเมินผลกระทบดานฝุน
เสียง แรงสั่นสะเทือน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และการขนสง และในชวงเปดดําเนินการ จะประเมินผลก
ระทบดานความเปนสวนตัว มุมมองและทัศนียภาพ การบดบังทิศทางลมและแสงแดด การบดบังสัญญาณโทรทัศน
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดังนี้ (ตารางที่ 4.3 7 และ 4.3 8)
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2) พื้นที่โครงการตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจ ิ้น ลาดพราว 111 อยูในที่ดิน ประเภท ย.6 (สีส ม) บริเวณ ย.6 18 เปนทีด่ นิ
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่มีวัตถุประสงค เพื่อรองรับการอยูอาศัยในบริเวณพื้นที่ตอเนื่องกับเขตเมืองชั้น
ใน ศูนยชุมชนชานเมือง เขตอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม ที่ดินประเภทนี้หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตาม
ที่กําหนด 32 ประเภท โครงการไดออกแบบใหอาคารเปนไปตามขอกําหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
ดังนี้
อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน (FAR) เทากับ 5.35 : 1 (FAR+Bonus 20% ไมเกิน 5.4 : 1 )
อัตราสวนพื้นที่วางตอพื้นที่อาคารรวม (OSR) รอยละ 11.33 (ไมนอยกวารอยละ 6.5 )
พืน้ ทีน่ ํ้าซึมผานได เพื่อปลูกตนไม รอยละ 61.70 ของพืน้ ทีว่ าง (ไมนอยกวารอยละ 50 ของพืน้ ทีว่ าง)
3) การตรวจสอบอาคาร (ตามหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท ฉบับ พ.ศ.2555)
ประเภทของอาคารที่ตองดําเนินการตรวจสอบ คือ เปนอาคารที่การกอสรางไดดําเนินการแลวเสร็จหรือได
รับใบรับรองตามมาตรา 32 มาแลวไมนอยกวาหนึ่งป จํานวน 9 ประเภท ดังนี้
(1) อาคารสูง ตั้งแต 23 เมตรขึ้นไป
(2) อาคารขนาดใหญพิเศษ พื้นที่ตั้งแต 10,000 ตารางเมตร
(3) อาคารชุมนุมคน ที่มีพื้นที่ตั้งแต 1,000 ตารางเมตร หรือชุมนุมคนไดตั้งแต 500 คนขึ้นไป
(4) โรงมหรสพ
(5) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม ที่มีจํานวนหองพักตั้งแต 80 หองขึ้นไป
(6) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ ที่มีพื้นที่ตั้งแต 200 ตารางเมตรขึ้นไป
(7) อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดหรืออาคารอยูอาศัยรวม ที่มีพื้นที่ตั้งแตสองพัน ตารางเมตร
ขึ้นไป
(8) อาคารโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานที่มีความสูงมากกวาหนึ่งชั้น และมีพื้นที่ใชสอยตั้งแต
5,000 ตารางเมตรขึ้นไป
(9) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต
15 ตารางเมตรขึ้นไป หรือปายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟาของอาคาร หรือสวนหนึ่งสวนใด
ของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต 25 ตารางเมตรขึ้นไป
โครงการจัดเปนอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ และอาคารอยูอาศัยรวม ซึง่ จัดอยูในประเภทของอาคารทีต่ อง
ดําเนินการตรวจสอบขอ (1), (2),(7) ทัง้ นีก้ ารตรวจสอบอาคารกฎหมายไดกําหนดใหครอบคลุมถึงสวนสําคัญตางๆ ดังนี้
(1) การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ประกอบดวย
(ก) การตอเติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร
(ข) การเปลี่ยนแปลงนํ้าหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร
(ค) การเปลี่ยนสภาพการใชอาคาร
(ง) การเปลี่ยนแปลงวัสดุกอสรางหรือวัสดุตกแตงอาคาร
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

4-142

บทที่ 4
(จ) การชํารุดสึกหรอของอาคาร
(ฉ) การวิบัติของโครงสรางอาคาร
(ช) การทรุดตัวของฐานรากอาคาร
(2) การตรวจสอบระบบและอุปกรณประกอบของอาคาร ประกอบดวย
(ก) ระบบบริการและอํานวยความสะดวก ไดแก ระบบลิฟต ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ
(ข) ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม ไดแก ระบบประปา และระบบระบายนํ้าฝน ที่เก็บขยะ
และสถานที่เก็บ และระบบระบายอากาศ
(ค) ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย ไดแก บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ เครื่องหมายและไฟปาย
ทางออกฉุกเฉิน
(ง) ระบบระบายควันและควบคุมการแพรกระจายควัน
(จ) ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
(ฉ) ระบบการติดตั้งอุปกรณดับเพลิง
(ช) ระบบการจายนํ้าดับเพลิง เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง และหัวฉีดนํ้าดับเพลิง
(ซ) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
(ฌ) ระบบปองกันฟาผา
(ญ) ระบบเสริมอื่นๆ ไดแก มีจุดรวมพลที่ปลอดภัย มีศูนยสั่งการดับเพลิง มีถนนโดยรอบอาคาร
สําหรับการดับเพลิง และมีพื้นที่หนีไฟทางอากาศอยางเหมาะสม
(3) ระบบปองกัน และระงับอัคคีภัย และการทดสอบสมรรถนะ ประกอบดวย
(ก) ระบบแจงเหตุเพลิงไหม ตองติดตั้ง และมีสมรรถนะในการตรวจจับเพลิงไหม และสง
สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมไดอยางทั่วถึงทุกหองทั้งอาคาร
(ข) ระบบแจงเหตุเพลิงไหมอยูในสภาพพรอมใชงาน รวมทั้งมีการแสดงผลเหตุการณผิดปกติ
อยางถูกตอง มีไฟฟาสํารองที่จายไดอยางนอย 15 นาที
(ค) ทางออกจากชั้นบนสุด อาคารสูงมีสมรรถนะดี ตลอดเสนทางหนีไฟ จนถึงทางสาธารณะ
ภายนอกอาคาร
(ง) ทอยืน สายฉีดนํ้า และหัวรับนํ้าดับเพลิง อยูในสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา รวมทั้งความ
ดันนํ้า 65 psi หรือระยะ 10 เมตร จากจุดไกลสุด
(จ) เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงอยูในสภาพพรอมใชงานอัตโนมัติ รวมทั้งวาลว สวิตซความดัน โหมด
สวิตช แบตเตอรี่ นํ้ามัน เครื่องยนต การระบายความรอน และการระบายอากาศ
(ฉ) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ อยูในสภาพพรอมใชงานอัตโนมัติ รวมทั้งวาลว สวิตซตรวจจับนํ้า
ไหล และสายสัญญาณเชื่อมตอกับระบบแจงเหตุเพลิงไหม
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(ช) ระบบอัดอากาศ ในชองบันไดหรือโถงปลอดควันไฟ อยูในสภาพพรอมใชงาน รวมทั้งไมมี
ชองอากาศรั่วขนาดใหญ โหมดสวิตช สั่งใหทํางานจากโซนตรวจจับเพลิงไหมบริเวณนั้น
และบานประตูหนีไฟสามารถเปดเขา ออกไดสะดวก
(ซ) ชองเปดพื้นตั้งแตสองชั้นขึ้นไป สามารถควบคุมควันไฟ อยูในสภาพพรอมใชงาน รวมทั้ง
โหมดสวิตช สั่งใหทํางานจากโซนตรวจจับเพลิงไหมในบริเวณนั้น
(ฌ) แบบแปลนทางหนีไฟสอดคลองกับสภาพปจจุบัน อุปกรณครบถวนตามกฎหมาย
(4) การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร ประกอบดวย
(ก) มีแผนฉุกเฉิน และขั้นตอนในการอพยพออกจากอาคารในกรณีฉุกเฉิน
(ข) มีการซอมอพยพเปนประจําทุกป
(ค) มีแผน และจัดการบํารุงรักษาอุปกรณอยางตอเนื่องเปนประจํา
(ง) มีแผนการตรวจสอบอาคาร
ทั้งนี้การตรวจสอบดังกลาวขางตน เปนการตรวจสอบดวย การตรวจพินิจสังเกตสิ่งผิดปกติ โดยใชเครื่องมือ
พื้นฐานเทานั้น ซึ่งเปนการตรวจสอบจากแบบและเอกสารประกอบรวมกับการสํารวจบริเวณพื้นที่ตางๆของอาคาร
หากจําเปน ตองวิเคราะหคํานวณทางวิศวกรรมซึ่งเกินขอบเขตการประกอบวิชาชีพ ผูตรวจสอบจะแจงเจาของอาคาร
ใหจัดหาผูออกแบบ/ควบคุมงานอาคารหรือที่ปรึกษาทางวิศวกรรม มาตรวจวิเคราะหใหตอไป
การตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารแบงเปน 2 ประเภท คือ
(1) การตรวจสอบใหญ เปนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามรายละเอียดที่
กําหนดใหกระทําทุกระยะ 5 ปในการตรวจสอบใหญทุกครั้ง ผูตรวจสอบตองจัดใหมีแผนปฏิบัติการ
การตรวจบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณประกอบของอาคาร รวมทั้งคูมือปฏิบัติการตามแผนดัง
กลาวใหแกเจาของอาคาร เพื่อเปนแนวทางการตรวจบํา รุงรักษาและการบันทึกขอมูล การตรวจ
บํารุงรักษาอาคาร นอกจากนั้นตองจัดทําแผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคาร
ประจําป รวมทั้งแนวทางการตรวจสอบตามแผนดังกลาวใหแกเจาของอาคาร เพื่อประโยชนในการ
ตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารประจําป
(2) การตรวจสอบประจําป เปนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามแผนการ
ตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารประจําปที่ผูตรวจสอบไดจัดทําขึ้น โดยใหกระทํา
ในชวงประหวางการตรวจสอบใหญเปนประจําทุกป
เมื่อดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ ตองดําเนินการตรวจสอบอาคาร โดยผูตรวจสอบอาคาร กฎหมาย
กําหนดใหเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลไทยที่ไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย
วาดวยวิศวกร หรือเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก โดยตองผานการอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคาร
รับรอง และเปนผูที่ไดรับการรับรองการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการควบคุมอาคารตอไป
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4.3.8 การสื่อสาร และโทรคมนาคม
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจ้นิ ลาดพราว 111 ตั้งอยูที่ถนนลาดพราว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
ดําเนินโครงการเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 23 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการบดบังคลื่น
สัญ ญาณวิทยุโทรทัศนของบางสถานี โดยจากตํา แหนงที่ตั้งของสถานีโทรทัศน ชอง 3, 5, 7, 9, NBT, TPBS ซึ่งมี
ตําแหนงที่ตั้ง และบริเวณที่มีโอกาสถูกบดบังหรือเกิดการอับสัญญาณตามแผนที่ในภาพที่ 4.3 1
ปจจุบัน กสทช. มุงใหมีการเปลี่ยนแปลงระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนแบบ Analog ไปสูระบบดิจิตอล
เพื่อใหการใชคลื่นความถี่มีประสิทธิภาพ การสงสัญญาณของ Terrestrial Digital TV มีการสงสัญญาณโดยใชคลื่นวิทยุ
สงสัญญาณในลักษณะ broadcast กระจายรอบทิศทาง ซึ่งสามารถแพรกระจายไดในระยะทางที่ไกล และสามารถเดิน
ทางผานสิ่งกีดขวางได ไมจํากัดในเรื่องการถูกกําแพง หรือถูกตึกสูงบัง และยังไมถูกขอจํากัดในเรื่องของการเดินสาย
สัญญาณ สามารถสงสัญญาณไปนอกเขตเมืองไดดวย
การรับชมโทรทัศนระบบดิจติ อล กสทช. ไดกําหนดมาตรฐานการรับสงสัญญาณโทรทัศนในระบบดิจิตอลดวย ระบบ
DVB T2 (Digital Video Broadcasting–Terrestrial 2nd generation) มาตรฐานความคมชัดแบบ SDTV และ HDTV
โดยใชความถีย่ าน UHF ในการออกอากาศ ซึง่ ประชาชนจะสามารถรับสัญญาณโทรทัศนระบบดิจติ อลไดดังนี้
1) เครื่องรับโทรทัศนระบบดิจิตอล ซึ่งจะมีจูนเนอร (Tuner) รับสัญญาณโทรทัศนระบบดิจิตอล DVB T2
อยูภายในเครื่องรับเรียบรอยแลว
2) กลองรับสัญญาณ (Set Top Box) แบบ DVB T2 โดยนําสัญญาณ AV หรือ HDMI จากกลอง DVB T2
ตอเขากับเครื่องรับโทรทัศนระบบอนาล็อกที่มีอยูเดิม
โดยรัฐบาลยังสงสัญ ญาณการแพรภาพแบบ Analog ไปจนถึงป พ.ศ. 2563 ตามขอตกลงของอาเซียน โดย
ระหวางนี้จะแพรภาพสัญญาณแบบ Digital คูไปกับ Analog ซึ่งหลังจากป พ.ศ. 2563 จะตัดสัญญาณแบบ Analog
คาดวาเมื่อมีการเปลี่ยนไปสูระบบดิจิตอล การเกิดผลกระทบดานการบดบังสัญญาณจะนอยลง เนื่องจากมีการสง
สัญญาณในลักษณะ broadcast กระจายรอบทิศทาง สามารถแพรกระจายไดในระยะทางที่ไกล และสามารถเดินทาง
ผานสิ่งกีดขวางได ไมจํากัดในเรื่องการถูกกําแพง หรือถูกตึกสูงบัง
กําหนดมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ในดานการสื่อสาร และโทรคมนาคม ชวงกอสราง
และชวงเปดดําเนินการ ไวดังนี้
เจาของโครงการตองทําหนังสือแจงตออาคารบานพักอาศัยใกลเคียง หากถูกบดบังสัญญาณโทรทัศน
และวิทยุ จากการกอสรางอาคารโครงการ ใหสามารถแจงหรือหารือกับเจาของโครงการในการแกไข
ผลกระทบดังกลาวได ทั้งนี้ใหแจงเจาของโครงการไดตั้งแตเริ่มการกอสรางอาคารจนแลวเสร็จ จนถึง
จดทะเบียนอาคารชุดแลว 1 ป กรณีที่ทั้ง 2 ฝายตกลงกันไมได ใหเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย ตามพ
ระราชบัญญัติไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. 2562
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4.4 คุณภาพชีวิต
4.4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม
1) สภาพเศรษฐกิจ
การกอสรางอาคารของโครงการเปนการสรางแหลงงานใหกับแรงงาน และระบบธุรกิจกอสรางที่เกี่ยวของ
ทั้งระบบ และเปนการเพิ่มมูลคาใหกับที่ดิน ทําใหมีเงินหมุนเวียนภายในระบบหลายรอยลานบาทจึงเปนการกระตุน
ของระบบเศรษฐกิจโดยรวมดวย ในสวนของ
คาจางแรงงานกอสรางประมาณ 300 คน วันละ 331 บาท (คาแรงขั้นตํ่าของกรุงเทพมหานคร ป
2563) รวมเปนคาจาง (300x331x30) 2.98 ลานบาท/เดือน ระยะเวลากอสราง 24 เดือน รวมเปน
เงินทั้งสิ้น 71.52 ลานบาท
คาซือ้ วัสดุกอสราง ดิน ทราย ปูน เหล็ก ไม และอุป กรณตกแตง คิดที่ 20,000 บาท/ตารางเมตร
พืน้ ทีใ่ ชสอยประมาณ 29,873.0 ตารางเมตร รวมเปนคาใชจาย (20,000 x 29,873.0) ประมาณ 597 ลาน
บาท
การซื้อของอุปโภค บริโภคของแรงงาน และผูควบคุมงาน
2) สภาพสังคม
ผลกระทบดานสังคมตอบริเวณพื้นที่โดยรอบและใกลเคียงโครงการ ชวงกอสราง ดังนี้
(1) การรบกวนจากคนงานกอสราง การกอสรางโครงการชวงระยะเริ่มตนอาจมีกิจกรรมที่เกิดมุมมองที่ไม
เหมาะสม หรือเปนทัศนียภาพทีไ่ มดีตอผูพบเห็น โครงการจึงจัดใหมีรั้วลอมรอบพื้นที่กอสรางเปนรั้ว
ชั่วคราว สูงประมาณ 6.0 เมตร และใชผาใบกอสราง (Mesh sheet) ชนิดกันไฟลาม คลุมอาคาร
และติดปายประกาศใหทราบวาเปนการกอสรางโครงการอาคารชุด ดิ ออริจนิ้ ลาดพราว 111 สูง 23
ชัน้ จํานวน 1 อาคาร โดยจะรื้อผาใบออกเมื่อกอสรางแลวเสร็จ ซึ่งสามารถชวยลดผลกระทบเรื่อง
ทัศนียภาพที่ไมสวยงามที่เกิดจากการกอสรางอาคารโครงการ และการสอดสองสายตาของคนงาน
กอสรางไปยังพื้นที่ขางเคียง
(2) พฤติกรรมของคนงานกอสราง หากโครงการขาดการควบคุมดูแล และการบริหารจัดการที่เหมาะ
สม อาจจะสงผลกระทบตอชุมชนขางเคียง อันเนื่องจากการรบกวนของคนงาน เชน การสงเสียงดัง
และใชวาจาที่ไมเหมาะสม การสอดสองสายตารบกวนชีวิตการเปนอยู การประพฤติตนอันขัดตอศีล
ธรรมอันดี
3) การประเมินผลกระทบจากการเพิ่มประชากรของเขตบางกะป
จากการคาดการณจะมีจํานวนประชากรในป พ.ศ. 2567 เขตบางกะป 197,410 คน ซึ่งโครงการเมื่อเปด
ดําเนินการ มีจํานวนผูพักอาศัย 1,962 คน คิดเปนรอยละ 0.99 ของประชากรในเขตบางกะปเปนจํานวนนอยมากเมื่อ
เทียบกับจํานวนประชากรในเขตบางกะปทั้งหมด ซึ่งเมื่อมีโครงการเกิดขึ้นจะกอใหเกิดความหนาแนนของประชากร
เพิ่มขึ้น จึงมีความตองการใชระบบสาธารณูปโภคตางๆ หรือผลกระทบอื่นๆ ในพื้นที่ชุมชนเพิ่มขึ้น ดังนี้
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การใชนํ้า รับบริการนํ้าประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาลาดพราว ซึ่งมีปริมาณนํ้าเหลือจาย
53,315.1 ลบ.ม./วัน ซึ่งโครงการจะมีปริมาณการใชนํ้าประมาณ 403.49 ลูกบาศกเมตร/วัน การใชนํ้า
ในภาพรวมของการประปา เพียงพอตอความตองการการใชนํ้าในชวงเปดดําเนินการของโครงการ และ
ทางโครงการจัดใหมีถังเก็บนํ้าสํารอง สามารถสํารองนํ้าใชไดนาน 1.24 วัน
การใชไฟฟา ปริมาณความตองการไฟฟาทั้งโครงการ ประมาณ 1,946.20 KVA. ซึ่งการไฟฟานครหลวง
เขตนวลจันทร มีปริมาณไฟฟาสํารองเพียงพอตอความตองการใชไฟฟาของประชาชน
การจัดการขยะ โครงการจัดใหมีที่พักขยะรวมภายในโครงการ ซึ่งสามารถรองรับขยะไดนานไมนอยกวา
3 วัน สามารถชวยลดปญหาขยะตกคางไดเปนอยางดี
การระบายนํ้า โครงการมีบ อหนวงนํ้า จํา นวน 1 บอ ปริมาตรความจุ 455.0 ลูก บาศกเมตร เพื่อ
หนวงนํ้าฝนสวนเกินกอนระบายออกสูภายนอกโครงการ
ระบบบําบัดนํ้าเสีย โครงการจัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียรวม จํานวน 2 ชุด เปนระบบบําบัดนํ้าเสีย 1 เปน
ระบบบําบัดนํ้าเสียชนิดเติมอากาศ แบบ Activated Sludge ขนาดรองรับนํ้าเสีย 405.0 ลูกบาศกเมตร/วัน
และระบบบําบัดนํ้าเสีย 2 เปนระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป แบบเกรอะ กรองแบบเติมอากาศ ขนาด 0.80
ลูกบาศกเมตร/วัน กอนจะระบายนํ้าทิ้งสวนที่เหลือออกสูทอระบายนํ้าสาธารณะบนถนนลาดพราว
การคมนาคม สภาพปจจุบันของถนนลาดพราว วันธรรมดา มีระดับการใหบริการ B ถึง D สําหรับวัน
หยุด มีระดับการใหบริการ B ถึง F ซึ่งโครงการจัดใหมีที่จอดรถยนต จํา นวน 218 คัน จากการคาด
การณ พบวา สภาพการจราจรมีความหนาแนนเพิ่มขึ้น โดยมีระดับการใหบริการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย
การใชประโยชนที่ดิน จากการสํารวจ โดยรอบพื้นที่โครงการมีการใชประโยชนที่ดินเปนคอนโดมิเนียม
แมนชั่น อพารทเมนท อาคารพาณิชย บานพักอาศัย หางสรรพสินคา รานคา และอาคารสํานักงาน ซึ่ง
สอดคลองกับการใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ที่ดินประเภท ย. 6
(สีสม) เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง
4) ประเมินผลกระทบทางดานสังคม
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม เปนการศึกษาและคาดการณผลกระทบทางสังคมของโครงการ
ที่จะเกิดขึ้นกับคน ชุมชน และวิถีชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งรวมถึงวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของคนในชุมชนนั้นๆ
เพื่อปองกันและลดผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการตอชุมชน และวิถีชีวิตของชุมชน โดยเฉพาะกับชุมชน
ดั้งเดิม ชนเผา หรือกลุมผูดอยโอกาส เชน คนยากจน ผูหญิง เด็ก ผูสูงอายุ และคนพิการ โดยศึกษาครอบคลุมในดาน
สาธารณสุข วัฒนธรรม ความเชื่อ คานิยม และดานจราจร รวมถึงการโยกยายถิ่นฐาน การเวนคืนที่ดิน และการจายคา
ชดเชย การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม มีวัตถุประสงคหลัก 4 ดาน ดังนี้
(1) เพือ่ ปองกันและลดผลกระทบในทางลบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากโครงการตอชุมชน และวิถชี วี ติ ของชุมชน โดย
เฉพาะกับชุมชนดัง้ เดิม ชนเผา หรือกลุมผูดอยโอกาส เชน คนยากจน ผูหญิง เด็ก ผูสูงอายุ และคนพิการ
ผลกระทบทีโ่ ครงการจะตองศึกษาใหครอบคลุม คือ ผลกระทบทีอ่ าจมีขน้ึ ในดานสาธารณสุข วัฒนธรรม
ความเชือ่ และคานิยม และดานจราจรของชุมชนโดยเฉพาะในกรณีของชุมชนในเมือง ประเด็นการศึกษา
ทีโ่ ครงการจะตองใหความสําคัญคอนขางมาก คือ การลดผลกระทบอันเนือ่ งมาจากการโยกยายถิน่ ฐาน
การเวนคืนทีด่ นิ และการจายคาชดเชย การหาทางปองกันหรือลดผลกระทบในทางลบนีจ้ ะสามารถชวยลด
ชองวางและความเสีย่ งตอการเกิดความขัดแยงหรือการเผชิญหนาระหวางกลุมของผูมีสวนไดเสีย
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(2) เพือ่ เปนขอมูลประกอบการพิจารณาทางเลือกของโครงการและการปรับเปลีย่ นโครงการใหสอดคลองกับ
สภาพชุมชนและสังคมในพืน้ ที่
(3) เพือ่ ใหผูตัดสินใจโครงการพิจารณาวาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ เปนทีย่ อมรับได และคุมคากับประโยชนทีจ่ ะเกิด
ขึน้ จากโครงการหรือไม
(4) ผลการประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอมทางสังคม สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถเพือ่
ใหประชาชนสามารถเขามีสวนรวมในโครงการไดมากขึน้
โดยมีหลักเกณฑการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดลอมทางสังคมแบบมีสวนรวม ตามแนวทางการมีสวนรวมของ
ประชาชน และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของสํานัก
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ซึ่งแบงการประเมิน
ผลกระทบออกเปน 2 ชวง ดังนี้

ชวงกอสราง
การกอสรางโครงการ คาดวากิจกรรมที่ส งผลกระทบทางสังคม ไดแก ผลกระทบตอชุมชนทั่วไป ชุมชน
ดั้งเดิม และกลุมคนดอยโอกาส ผลกระทบตอสุขภาพ ผลกระทบตอวัฒนธรรม ประวัติศาสตร สุนทรียภาพ และผล
กระทบตอการคมนาคมขนสง มีรายละเอียดแสดงดังนี้
ตารางที่ 4.4 1 การประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอมทางสังคม ทีอ่ าจจะเกิดจากโครงการชวงกอสราง
ผลกระทบทางสังคม

ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดตอประชาชน

1) ผลกระทบตอชุมชนทั่วไป ชุมชนดั้งเดิม และกลุมคน
ดอยโอกาส
โครงการตัง้ อยูในเขตบางกะป มีพื้นที่ปกครองทั้งหมด
32.908 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 5 แขวง คือ แขวง
ลาดยาว แขวงเสนานิคม แขวงจันทรเกษม แขวงจอมพล
และแขวงจตุจักร มีชมุ ชนทีไ่ ดรับการจัดตัง้ ตามระเบียบของ
กรุงเทพมหานคร วาดวยกรรมการชุมชน พ.ศ. 2534 มีคณะ
กรรมการชุม ชนเปนผูประสานงานกับสวนราชการของ
สํานักงานเขตและกรุงเทพมหานคร เพือ่ การพัฒนาทองถิน่
ตลอดจนเสนอแนวทางการแกไขปญหาดานตางๆ ชุมชนทัง้ หมด
42 ชุมชนจําแนกเปนชุมชนแออัด 23 ชุมชน ชุมชนจัดสรร 8
ชุมชนและชุมชนเมือง 11 ชุมชน
พื้น ที่โ ดยรอบโครงการมีก ารใชประโยชนเปน
คอนโดมิเนียม แมนชั่น อพารทเมนท อาคารพาณิชย บาน
พักอาศัย หางสรรพสินคา รานคา และอาคารสํานักงาน
การดําเนินการของโครงการ เปนการพัฒนาดานที่พกั
อาศัย เพือ่ รองรับการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจและสังคม
สอดคลองกับสภาพปจจุบนั รอบโครงการ

ชวงกอสรางอาจมีผลกระทบตอชุมชนดั้งเดิม และชุมชนโดยรอบ ในดานความไมปลอดภัยจาก
คนงานกอสราง และผลกระทบในการใชสาธารณูปโภคตางๆ ได ดังนี้
1. การรบกวนจากคนงานกอสราง
กิจกรรมของคนงานกอสรางที่กอใหเกิดการรบกวนตอชุมชนโดยรอบ เชน การสงเสียงดัง
และใชวาจาไมเหมาะสม การสอดสองสายตารบกวนชีวิตความเปนอยู การประพฤติตนอันขัด
ตอศีลธรรมอันดี ไดแสดงในหัวขอ 4.4.7 ความปลอดภัยสาธารณะ
2. การใชนํ้า
การประเมินผลกระทบดานการใชนํ้าตอผูใชนํ้าประปารายอื่นบริเวณใกลเคียง ไดแสดงใน
หัวขอ 4.3.1 การใชนํ้า
3. การใชไฟฟา
การประเมินผลกระทบดานการใชไฟฟาตอบริเวณใกลเคียงไดแสดงในหัวขอ 4.3.2 การ
ใชไฟฟา
4. การจัดการขยะ
การประเมินผลกระทบดานการจัดการขยะตอบริเวณใกลเคีย งไดแสดงในหัวขอ 4.3.3
การจัดการขยะ
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2) ผลกระทบตอสุขภาพ
1. คุณภาพอากาศ
การกอสราง จะสงผลกระทบตอสุขภาพของชุมชนโดย ประชาชนมีโอกาสเกิดโรคตอระบบทางเดินหายใจ เนือ่ งจากฝุนละอองฟุงกระจาย และควันจาก
รอบในดานตางๆ ดังนี้
การเผาไหมของเครือ่ งยนตบรรทุก และกิจกรรมจากการกอสราง
คุณภาพอากาศ
ฝุน ควัน และกลิน่ ทีเ่ กิดจากรถบรรทุก และเครือ่ งจักรอาจรบกวนการใชชีวติ ประจําวันของผูที่
เสียง
อยูโดยรอบทําใหเกิดสภาวะทางจิตทีไ่ มดี
แรงสั่นสะเทือน
2. เสียง
มีโอกาสเสีย่ งตอการไดยินเสียงจากการลงวัสดุกอสราง การเจาะ การตอก การเคาะ การตัด
การเจียร และการทิ้งเศษวัสดุกอสรางลงจากอาคาร
เสียงที่เกิดจากการลงวัสดุกอสรางและเสียงตะโกนคุยกันของคนงานกอสราง อาจรบกวนโสต
ประสาททําใหเกิดสภาวะทางจิตทีไ่ มดี
3. แรงสั่นสะเทือน
ผูพักอาศัยใกลเคียงทีส่ มั ผัสการสัน่ สะเทือนเปนเวลานานอาจสงผลกระทบตอทางเดินอาหาร
เชน แผลในกระเพาะอาหาร และการขับถายผิดปกติ ความคมชัดของการมองเห็นเสือ่ ม และ
มีอาการเดินเซ เปนตน
การสัน่ สะเทือนจากการกอสรางโครงการ อาจรบกวนการใชชีวติ ประจําวันของประชาชนทีอ่ ยู
อาศัยใกลเคียงได
3) ผลกระทบตอวัฒนธรรม ประวัติศาสตร สุนทรียภาพ
จากการสํารวจโดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการในระยะ 1,000 เมตร พบศาสนสถาน จํานวน 4 แหง
ดานศาสนา
ไดแก
ประชากรสวนใหญของเขตบางกะป นับถือ ศาสนา
คริสจักรวิสทุ ธนครกรุงเทพ อยูหางจากพืน้ ทีโ่ ครงการประมาณ 240 เมตร ทางดานทิศตะวัน
พุทธ รองลงมา ไดแก ศาสนาคริสต โดยมีศาสนสถานเพื่อ
ออก
รองรับกิจกรรมทางศาสนาทั้งหมด 18 แหง ประกอบดวย
วัดจันทวงศาราม อยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 600 เมตร ทางดานทิศตะวันตก
วัด จํานวน 5 แหง มัสยิด 8 แหง และคริสตจักร จํานวน
เฉียงใต
5 แหง
คริสตจักรมหาพรกรุงเทพ อยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 690 เมตร ทางดานทิศ
ตะวันตก
ดานประวัติศาสตร
มัสยิดริด วานุนอิสลาม อยูหางจากพื้นที่โ ครงการประมาณ 770 เมตร ทางดานทิศ
ลักษณะทัศนียภาพบริเวณใกลเคียงโครงการจากการ
ตะวันตกเฉียงใต
ตรวจสอบขอมูล โบราณสถานตางๆ ในบริเ วณระยะ
วัดและสิ่งกอสรางที่มีประวัติการกอสรางเกาแก จํานวน 2 แหง คือ
1,000 เมตร รอบพื้น ที่โ ครงการ มีว ัด และสิ่ง กอสราง
วัดจันทวงศาราม อยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 600 เมตร ทางดานทิศตะวันตก
ที่ม ีป ระวัต ิก ารกอสรางเกาแก จํา นวน 2 แหง คือ
เฉียงใตของโครงการ
วัดจันทวงศาราม และคลองแสนแสบ
คลองแสนแสบ ตั้งอยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 670 เมตร
การกอสรางโครงการ ในชวงระยะเริม่ ตนอาจมุมมองทีไ่ มเหมาะสม หรือเปนทัศนียภาพที่ไมดี
ตอผูพบเห็น โครงการจึงจัดใหมีรว้ั ลอมรอบพื้นที่กอสรางสูง 6 เมตร ติดตัง้ ปายประกาศบริเวณ
ดานหนาโครงการ เพือ่ ใหทราบวาเปนการกอสรางโครงการอาคารชุด ดิ ออริจน้ิ ลาดพราว 111
สูง 23 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร ระบุชอื่ เจาของโครงการ สถาปนิก วิศวกรควบคุมการกอสรางระยะ
เวลากอสราง เลขที่ใบอนุญาตกอสราง และเบอรโทรติดตอผูรับผิดชอบทีส่ ามารถติดตอได 24
ชั่วโมง ซึง่ สามารถลดผลกระทบเรือ่ งทัศนียภาพทีไ่ มสวยงามทีเ่ กิดจากการกอสรางอาคารโครงการ
นอกจากนี้ยงั ชวยปองกันฝุนละอองฟุงกระจายไดดวย ดังนัน้ ในการกอสรางอาคารคาดวาจะเกิดผล
กระทบเรือ่ งทัศนียภาพและสุนทรียภาพที่โครงการจะกอใหเกิดอยูในระดับตํ่าถึงปานกลาง
4) ผลกระทบตอการคมนาคมขนสง

ชวงกอสรางมีการขนสงดิน วัสดุกอสราง และขยะจากการกอสราง จะทําใหเกิด การ
กีดขวางการจราจรและการจราจรติดขัดจากรถบรรทุกขนาดใหญ โดยใชถนนลาดพราวเปน
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เสนทางหลักในการขนสงวัสดุกอสรางเขาโครงการ โครงการไดจัดเตรียมทางเขา ออกพื้นที่
โครงการ พื้นที่กลับรถ และจุดจอดรถบรรทุกภายในพื้นที่โครงการ
การขนสงวัสดุกอสรางมีปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ สงผลกระทบดานการ
จราจรระดับนอย อาจมีผลกระทบบางบริเวณทางเขา ออกโครงการ
เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจากการตกหลนของวัสดุกอสราง
ประชาชนมีความเสี่ยงตอการไดรับอุบัติเหตุบนทองถนนเพิ่มมากขึ้น
เกิดความกังวลตออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการขนสงและการกอสราง

ชวงเปดดําเนินการ
เมือ่ เปดดําเนินการแลว ปจจัยทีค่ าดวาจะสงผลกระทบดานสิง่ แวดลอมทางสังคมตอประชาชนโดยรอบโครงการ
คือ ผลกระทบตอชุมชนทัว่ ไป ชุมชนดัง้ เดิม และกลุมคนดอยโอกาส ผลกระทบตอสุขภาพ ผลกระทบตอวัฒ นธรรม
ประวัติศาสตร สุนทรียภาพ และผลกระทบตอการคมนาคมขนสง มีรายละเอียดแสดงดังนี้
ตารางที่ 4.4 2 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม ที่อาจจะเกิดจากโครงการ ชวงเปดดําเนินการ
ผลกระทบทางสังคม

ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดตอประชาชน

1) ผลกระทบตอชุมชนทั่วไป ชุมชนดั้งเดิม และ
กลุมคนดอยโอกาส
โครงการตัง้ อยูในเขตบางกะป มีพื้นที่ปกครอง
ทั้งหมด 28.523 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 2
แขวง คือ แขวงคลองจั่น และแขวงหัว หมาก มี
ชุมชนทีไ่ ดรับการจัดตัง้ ตามระเบียบของ กทม. วา
ดวยกรรมการชุมชน พ.ศ. 2534 มีคณะกรรมการ
ชุมชนเปนผูประสานงานกับสวนราชการของสํานักงาน
เขตและกรุงเทพมหานคร เพือ่ การพัฒนาทองถิน่ ตลอด
จนเสนอแนวทางการแกไขปญหาดานตางๆ ชุมชน
ทัง้ หมด 22 ชุมชน
พื้นที่โดยรอบโครงการมีการใชประโยชนเปน
คอนโดมิเ นีย ม แมนชั่น อพารทเมนท อาคาร
พาณิชย บานพัก อาศัย หางสรรพสิน คา รานคา
และอาคารสํานักงาน
การดําเนินการของโครงการ เปนการพัฒนาดาน
ทีพ่ กั อาศัย เพือ่ รองรับการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม สอดคลองกับสภาพปจจุบนั รอบโครงการ

ชวงเปดดําเนินโครงการ อาจมีผลกระทบตอชุมชนดั้งเดิม และชุมชนโดยรอบ ในดานคุณคาการใช
ประโยชนของมนุษย และผลกระทบในการใชสาธารณูปโภค ตางๆ ได ดังนี้
1. การใชนํ้า
การประเมินผลกระทบดานการใชนํ้าตอผูใชนํ้าประปารายอื่นบริเวณใกลเคียง ไดแสดงในหัวขอ
4.3.1 การใชนํ้า
2. การใชไฟฟา
การประเมินผลกระทบดานการใชไฟฟาตอบริเวณใกลเคียงได ไดแสดงในหัวขอ 4.3.2 การใช
ไฟฟา
3. การจัดการขยะ
การประเมินผลกระทบดานการจัดการขยะตอบริเวณใกลเคียงได ไดแสดงในหัวขอ 4.3.3 การ
จัดการขยะ
4. การระบายนํ้าและการปองกันนํ้าทวม
การประเมินผลกระทบดานการระบายนํ้า และการปองกันนํ้าทวมแสดงในหัวขอ 4.3.4 การ
ระบายนํ้า และการปองกันนํ้าทวม

2) ผลกระทบตอสุขภาพ
1. คุณภาพอากาศ
เมื่อ เปดดํา เนินโครงการจะสงผลกระทบตอ การประเมินผลกระทบดานคุณ ภาพอากาศตอบริเวณใกลเคีย งได แสดงในหัว ขอ 4.1.3
สุขภาพของชุมชนโดยรอบในดานตางๆ ดังนี้
คุณภาพอากาศ
คุณภาพอากาศ
2. การเขาพักอาศัยของผูพักอาศัยจํานวนมาก
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การเขาพักอาศัยของผูพักอาศัยจํานวนมาก

3) ผลกระทบตอวัฒนธรรมประวัติศาสตร
สุนทรียภาพ
ดานศาสนา
ประชากรสวนใหญของเขตบางกะป นับ ถือ
ศาสนาพุทธ รองลงมา ไดแก ศาสนาคริสต โดยมี
ศาสนสถานเพื่อรองรับกิจกรรมทางศาสนาทั้งหมด
18 แหง ประกอบดวย วัด จํานวน 5 แหง มัสยิด 8
แหง และคริสตจักร จํานวน 5 แหง
ดานประวัติศาสตร
ลักษณะทัศนียภาพบริเวณใกลเคียงโครงการ
จากการตรวจสอบขอมูล โบราณสถานตางๆ ใน
บริเวณระยะ 1,000 เมตร รอบพื้นที่โครงการ มีวัด
และสิ่ง กอสรางที่ม ีป ระวัต ิก ารกอสรางเกาแก
จํานวน 2 แหง คือ วัด จันทวงศาราม และคลอง
แสนแสบ
สุนทรียภาพ
พืน้ ทีโ่ ครงการจะถูกพัฒนาเปนอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก สูง 23 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร จึงอาจสงผลกระ
ทบดานสุนทรียภาพในดานตางๆ ดังนี้
การบดบังทัศนียภาพ
การบดบังทิศทางลม
การบดบังแสงแดด

ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดตอประชาชน
การพัฒนาโครงการ เกิดจากความตองการที่พักอาศัยของกลุมคนทํางานจากหลากหลายอาชีพ
ตางทองที่มาอยูรวมกันในเขตรั้วโครงการเดียวกัน อาจมีความขัดแยงทางความคิด วัฒนธรรมการ
เปนอยู ตลอดจนจิตใตสํานึกของแตละคน กรณีที่ไมมีการปรับความคิดหรือไมมีการพูดคุย หรือไมมี
กิจกรรมอาจกอใหเกิดความขัดแยงกันได
เนือ่ งจากผูพักอาศัยสวนมากเปนกลุมวัยทํางาน โอกาสในการพักผอน ออกกําลังกาย ตลอดจนการ
สังสรรคกับครอบครัว และเพื่อนบานจึงมีนอย ทําใหขาดความสัมพันธของครอบครัวและชุมชนทีอ่ ยูดวย
กันตลอดจนอาจเปนผลเสียตอสุขภาพรางกายอันเนือ่ งจากการออกกําลังกายนอย หรือไมไดออกกําลัง
กาย
ดานศาสนา
จากการสํารวจโดยรอบพืน้ ที่โครงการในระยะ 1,000 เมตร พบศาสนสถาน จํานวน 4 แหง ไดแก
คริสจักรวิสทุ ธนครกรุงเทพ อยูหางจากพืน้ ทีโ่ ครงการประมาณ 240 เมตร ทางดานทิศตะวันออก
วัดจันทวงศาราม อยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 600 เมตร ทางดานทิศตะวันตกเฉียง
ใต
คริสตจักรมหาพรกรุงเทพ อยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 690 เมตร ทางดานทิศตะวัน
ตก
มัสยิดริดวานุนอิสลาม อยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 770 เมตร ทางดานทิศตะวันตก
เฉียงใต
ดานประวัติศาสตร
วัดและสิ่งกอสรางที่มีประวัติการกอสรางเกาแก ในระยะ 1 กิโลเมตร รองพื้นที่โครงการ
จํานวน 2 แหง คือ
วัดจันทวงศาราม อยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 600 เมตร ทางดานทิศตะวันตกเฉียง
ใตของโครงการ
คลองแสนแสบ ตั้งอยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 670 เมตร
ดานสุนทรียภาพ
การบดบังทัศนียภาพ
โครงการเปน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 23 ชั้น จํานวน 1 อาคาร ตกแตงสภาพภูมสิ ถาปตยจัด
พืน้ ทีส่ ีเขียว ปลูกไมยืนตน และไมคลุมดิน เพือ่ ใหเกิดความรมรืน่
การบดบังทิศทางลม
อาคารที่ไ ดรับผลกระทบดานการบดบังลมจากอาคารโครงการทั้ง 5 ทิศ ซึ่งมีอาคารที่ไดรับ
ความเร็ว ลมลดลง ที่ม ีการเปลี่ย นแปลงระดับ อัต ราความเร็วลมและระดับการรับรูตามมาตรา
โบฟอรด มีจํานวน 23 แหง ไดแก บานเลขที่ 25, 27 บานเลขที่ 33 บานเลขที่ 3091 บานเลขที่ 21
บานเลขที่ 15 บานเลขที่ 29 บานเลขที่ 3059 บานเลขที่ 3063 บานเลขที่ 3476/2 3 บานเลขที่
56/15 บานเลขที่ 3081/13 14 บานเลขที่ 3478, 3476, 3474 บานเลขที่ 3480 บานเลขที่ 12
บานเลขที่ 3476/5 บานเลขที่ 3047, 3049 บานเลขที่ 3079/12 บานเลขที่ 3079/8 บานเลขที่
3079/14 16 บานเลขที่ 3081/15 16 บานเลขที่ 3079/2 3 บานเลขที่ 3079/5 6 และบานเลขที่ 5
การบดบังแสงแดด
ในชวงเวลา 7.00–17.00 น. พิจารณากรณีที่มีโครงการ มีอาคารที่ไดรับการตกทอดเงาอาคาร
โครงการตอเนื่องมากกวา 2 ชั่วโมง ในชวงเชาและชวงบาย จํานวนทั้งสิ้น 40 แหง ดังนี้ เลขที่
3468, เลขที่ 3470, เลขที่ 3472, เลขที่ 3059 3061, เลขที่ 3063, เลขที่ 3065, เลขที่ 3069, เลข
ที่ 3069/1, เลขที่ 3071 และ 3067, วราภัสแมนชั่น , อาคารชุด ลุมพินี เซ็นเตอร ลาดพราว 111,
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เลขที่ 25 27 ซอยลาดพราว 113, เลขที่ 19, 21 และ 23 ซอยลาดพราว 113, เลขที่ 29 ซอย
ลาดพราว 113, เลขที่ 15 ซอยลาดพราว 113, เลขที่ 11 ซอยลาดพราว 113, เลขที่ 7 ซอย
ลาดพราว 113, เลขที่ 5 ซอยลาดพราว 113, เลขที่ 1 3 ซอยลาดพราว 113, โรงพยาบาลเวชธานี,
เลขที่ 3474, อาคารชุด แอสปาย ลาดพราว 111, เลขที่ 3079/14 16, เลขที่ 3079/8, เลขที่
3081/13 14, เลขที่ 3081/12, เลขที่ 3081/5 6 เลขที่ 17 ซอยลาดพราว 113, เลขที่ 13 ซอย
ลาดพราว 113, เลขที่ 9 ซอยลาดพราว 113, เลขที่ 3079/17, เลขที่ 3079/13, เลขที่
3079/10 และ 3079/12, เลขที่ 3079/11, เลขที่ 3079/9, เลขที่ 3081/15 16, เลขที่ 3081/10
11, เลขที่ 3081/9, เลขที่ 3081/8, เลขที่ 3081/7

4) ผลกระทบตอการคมนาคมขนสง

การประเมินผลกระทบดานการคมนาคมตอบริเวณใกลเคีย งได แสดงในหัวขอ 4.3.6 การ
คมนาคม
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4.4.2 การศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน
บริษัทที่ปรึกษาไดดําเนินการ จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
1. ครัง้ ที่ 1 เลือกใชวิธีการมีสวนรวมของประชาชนโดยการสัมภาษณรายบุคคลดวยการจัดทําแบบสอบถาม
สัมภาษณ กลุมตัวอยางที่คาดวาจะไดรับผลกระทบหลักที่อยูโดยรอบโครงการ ในแนวรัศมี 1,000 เมตร เพื่อนําขอหวง
กังวลและขอคิดเห็นที่ไดจากการสอบถาม สัมภาษณจากกลุมตัวอยางมากําหนดเปนมาตรการใหโครงการไดปฏิบัติตาม
แบงการสํารวจความคิดเห็น เปน 5 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1.1
กลุมที่ 1.2
กลุมที่ 2.1
กลุมที่ 2.2
กลุมที่ 3
กลุมที่ 4
กลุมที่ 5

สัมภาษณกลุมที่ติดกับพื้นที่โครงการ จํานวน 6 แหง
สัมภาษณกลุมในระยะหางจากโครงการ 100 เมตร จํานวน 76 ตัวอยาง
สัมภาษณกลุมที่อยูหางจากพื้นที่โครงการออกไปในระยะมากกวา 100 500 เมตร
จํานวน 301 ตัวอยาง
สัมภาษณกลุมที่อยูหางจากพื้น ที่โครงการออกไปในระยะมากกวา 500 1,000
เมตร จํานวน 80 ตัวอยาง
สัมภาษณกลุมพื้นที่ออนไหวในระยะ 1,000 เมตร รอบพื้นที่โครงการ จํานวนทั้ง
สิ้น 12 แหง จํานวน 11 ตัวอยาง
สัมภาษณกลุมหนวยงานราชการที่เ กี่ย วของ จํา นวนทั้งสิ้น 5 แหง จํา นวน 5
ตัวอยาง
สัมภาษณกลุมผูนํา ชุม ชนในระยะ 1,000 เมตรรอบโครงการ จํา นวน 1 แหง
จํานวน 3 ตัวอยาง

2. ครั้งที่ 2 เลือกใชวิธีการสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถามและการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น
โดยนําราวมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมในชวงรื้อถอนอาคารเดิม ชวงกอสราง และชวงเปดดําเนินการ ตามขอ
หวงกังวลในดานตางๆ ที่ไดจากการสัมภาษณครั้งที่ 1 ไปเสนอตอประชาชน กลุมพื้นที่ออนไหว กลุมหนวยงานราชการ
และกลุมผูนําชุมชนที่อยูรอบโครงการในระยะ 1,000 เมตร โดยแบงเปน
กลุมที่ 1.1
กลุมที่ 1.2
กลุมที่ 2.1
กลุมที่ 2.2
กลุมที่ 3
กลุมที่ 4
กลุมที่ 5

สัมภาษณกลุมที่ติดกับพื้นที่โครงการ จํานวน 6 แหง
สัมภาษณกลุมในระยะหางจากโครงการ 100 เมตร จํานวน 77 ราย
สัมภาษณกลุมที่อยูหางจากพื้นที่โครงการออกไปในระยะมากกวา 100 500 เมตร
จํานวน 301 ตัวอยาง
สัมภาษณกลุมที่อยูหางจากพื้น ที่โครงการออกไปในระยะมากกวา 500 1,000
เมตร จํานวน 80 ตัวอยาง
สัมภาษณกลุมพื้นที่ออนไหวในระยะ 1,000 เมตร รอบพื้นที่โครงการ จํานวนทั้ง
สิ้น 12 แหง จํานวน 11 ตัวอยาง
สัมภาษณกลุมหนวยงานราชการที่เ กี่ย วของ จํา นวนทั้งสิ้น 5 แหง จํา นวน 5
ตัวอยาง
สัม ภาษณกลุมผูนํา ชุมชนในระยะ 1,000 เมตรรอบโครงการ จํา นวน 1 แหง
จํานวน 3 ตัวอยาง
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โครงการไดจัดใหมีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมตามขอหวงกังวล และขอเสนอแนะของประชาชน
ที่อยูโดยรอบโครงการ ในรัศมี 1,000 เมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขอหวงกังวล และขอเสนอแนะ
ของประชาชนที่อยูโดยรอบโครงการ

มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

1. ชวงกอนการกอสราง
ในชวงกอสรางสํานักงานขายไมมีเจาหนาที่โครงการหรือ 1. ติดตั้งปายประชาสัมพันธบริเวณดานหนาโครงการ เพื่อใหทราบวาเปนการกอสรางโครงการ
ผูรับผิด ชอบเขามาแนะนําตัว จึง ไมรูวาจะตองติด ตอใคร
อาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 สูง 23 ชั้น จํานวน 1 อาคาร ระบุชื่อเจาของโครงการ
เพราะคิดวาถาแจงกับคนงานกลัววาจะไมปลอดภัย
สถาปนิก วิศวกรควบคุมการกอสราง ระยะเวลากอสราง เลขที่ใบอนุญาตกอสราง และเบอรโทร
ติดตอผูรับผิดชอบที่สามารถติดตอได 24 ชั่วโมง
ขอทราบรายละเอียด ชื่อ นามสกุล เบอรโทรศัพท ของเจา
หนาที่ ตัวแทนจากโครงการ ซึ่งเปนผูรับผิดชอบ ผูประสาน 2. จัดทํารั้วชั่วคราวแบบ Metal Sheet สูง 6.0 เมตร โดยรอบโครงการ เพื่อชวยบดบังทัศนียภาพ
งานและชองทางรับเรื่องรองเรียนในดานตางๆ
ที่ไมเหมาะสม รวมถึงปองกันบุคคลภายนอกรุกลํ้าเขามาภายในพื้นที่กอสราง
ขอใหโครงการปฎิบ ัต ิต ามมาตรการและกฎหมายอื่น ๆ 3. จัด ใหมีการวางแผนและกําหนดขั้นตอนการทํา งานอยางชัดเจน ประกอบดวย ขั้นตอนการ
ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
กอสราง ระยะเวลา และความถี่ของแตละขั้นตอนการกอสราง พรอมทั้งประชาสัมพันธและแจง
แผนการกอสรางโครงการใหกับผูพักอาศัยใกลเคียงโดยรอบทราบ
4. ประชาสัมพันธการกอสรางโครงการกับบานเรือนที่อยูใกลเคียงโครงการ โดยกําหนดใหมีเจา
หนาที่ตัวแทนจากโครงการเขาพบปะพูดคุยกับผูพักอาศัยหรือเจาของอาคารขางเคียงโครงการ
เปนประจําตลอดชวงกอสราง โดยมีคุณเอกลักษณ สิทธิ เปนผูจัดการโครงการ เบอรโทรศัพท
065 984 1911 สามารถติดตอไดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง หากมีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบตอง
แจงชื่อและเบอรโทรศัพทใหมใหผูพักอาศัยโดยรอบทราบ เพื่อใหสามารถติดตอไดสะดวก และรับ
ฟงความคิดเห็นความเดือดรอนรําคาญที่มีผลกระทบมาจากการกอสรางโครงการ เพื่อนํามา
ปรับปรุงแกไขโดยเรงดวน
5. จัดใหมีชองทางรับเรื่อ งราวรองทุกขกับชุมชนใกลเคียง ประกอบดวย เบอรโทรศัพ ท Social
Network หรือกลองรับฟงความคิดเห็น โดยติด ตั้ง กลองรับฟงความคิด เห็นบริเวณดานหนา
โครงการในตําแหนงที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน
6. จัดใหมีกลองวงจรปด (CCTV) ติดตั้งในบริเวณดานหนาโครงการและดานขางภายในโครงการ
เก็บบันทึกภาพไดไมนอยกวา 30 วัน และไฟสองสวางภายในบริเวณพื้นที่กอสรางโดยแสงไฟดัง
กลาวจะตองไมสาดสองไปยังบานพักอาศัยหรืออาคารขางเคียง
7. จัดวางผังบริเวณพื้นที่กอสรางโครงการ ระบบสาธารณูปโภคและระบบสุขาภิบาลของคนงาน
กอสรางใหอยูหางจากบานพักอาศัยมากที่สุด เพื่อปองกันปญหาดานกลิ่นและเสียงรบกวนตอ
ประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบ
8. จัดใหมีที่จอดรถยนตสําหรับเจาหนาที่ของโครงการอยูภายในพื้นที่กอสรางโครงการ โดยหามจอด
รถกีดขวางการจราจรบนถนนลาดพราว และถนนสาธารณะที่เกี่ยวของ
9. ผูรับเหมาและผูควบคุมงานกอสรางจะตองเขาไปสํารวจสภาพอาคารบานเรือนใกลเคียง โดยให
เจาของบานรวมในการสํารวจถายภาพประกอบและทําบันทึกรวมกัน ตั้งแตกอนกอสราง เพื่อ
เปนหลักฐานปองกันการขัดแยง กรณีอาคารบานเรือ นเกิด ความเสียหาย และเมื่อพบวาการ
กอสรางสรางความเสียหายใหกับอาคารขางเคียงตองซอมแซมแกไขทันที โดยไมตองรอประกัน
ภัย ซึ่งตองสามารถติดตอไปยังวิศวกรโครงการที่พื้นที่กอสรางไดทุกวัน
10. จัดใหมีการประกันอุบัติเหตุจากการกอสราง เทากับระยะเวลาการกอสรางโครงการและวงเงิน
คุมครองตองเพียงพอตามมูลคาทรัพยสินที่เกิดความเสียหายดวยโดยครอบคลุมถึงประชาชนผู
สัญจรและบานเรือนอาคารใกลเคียงโครงการทั้งหมด ทั้งชีวิตและทรัพยสิน

2. ชวงกอสราง
1. การทรุดตัวของดิน
1. จัดใหมีระบบคํ้ายัน และระบบปองกันดินพัง โดยรอบบริเวณกอสรางระบบสาธารณูปโภคที่มี
ความลึกมากกวา 3 เมตร เพื่อปองกันการพังทลายของดินในชวงการกอสราง โดยมีวิศวกรโยธา
มีขอหวงกังวลวา ในขั้นตอนการขุดหลุมทําเสาเข็ม จะมีดิน
ควบคุมการออกแบบระบบคํ้ายันใหเปนไปตามหลักวิศวกรรม และควบคุมการกอสรางอยางใกล
ไหลทําใหบานพักอาศัยเสียหายหรือไม
ชิด
ควรจะมีก ารศึก ษาถึง ความหนาแนนของพื้น ดิน และ
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มาตรการในการปองกัน และรับผิดชอบของอาคารโดยรอบ 2. ใชเสาเข็มแบบระบบเข็มเจาะเทานั้น เพื่อชวยลดแรงสั่นสะเทือนและปองกันปญหาการเคลื่อน
ตัวและพังทลายของดิน
มีความกังวลเนื่องจากเปนอาคารที่อยูใกลกับบอหนวงนํ้า
ของโครงการมากที่สุด ซึ่งตองมีการขุดลึกมากกวาบริเวณ 3. ตรวจสอบอาคารขางเคียงโครงการตลอดชวงระยะเวลากอสราง ตองปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานที่
อื่น
ปลอดภัย และแกไขซอมแซมอาคารขางเคียงใหอยูในสภาพดีดังเดิม
กังวลวาบานทรุด ราว เนื่องจากบานเคยทรุด ราวทั้งหลัง 4. กรณีมีความเสียหาย แตกราวจากการกอสราง ถามีความเสียหายที่โครงสรางก็ดําเนินการแกไขที่
และตองซอมแซมโดยการเสริม โครงการสรางคํ้ายัน และ
โครงสรางของอาคาร พรอมกําหนดวิธกี ารซอมแซมใหเปนไปตามหลักวิชาการและมาตรฐาน
หากโครงการออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียเปนระบบซึมลง
วิศวกรรมโดยมีการบันทึกความเสียหายรวมกันระหวางเจาของบาน ผูรับเหมา และบริษทั ควบคุมการ
ดิน อาจทําใหเกิดการกัดเซาะ มีดินไหล ทําใหบานทรุดราว
กอสราง เพือ่ สรุปวิธกี ารซอมแซมใหเปนทีพ่ งึ พอใจกันทุกฝายกอนจึงจะเริม่ การซอมแซม เมือ่ ซอมแซมแลว
ได
เสร็จมีการตรวจรับงานโดยเจาของบานและบริษทั ควบคุมการกอสรางตองเขาไปตรวจสอบ เพือ่ รับมอบ
งานวาเปนไปตามทีต่ กลงกันไวหรือไม โดยขัน้ ตอนทัง้ หมดจะมีเอกสารรับรอง รายงานสภาพความเสีย
หายแนวทางการแกไขและซอมบํารุง กําหนดนัดหมายการซอม และการตรวจรับจากเจาของบาน โดย
โครงการตองเขาซอมแซมความเสียหายภายใน 30 วัน และ/หรือตามทีไ่ ดตกลงเวลาตามความเหมาะ
สมของทั้ง 2 ฝาย
2. ฝุนละอองจากกิจกรรมการกอสราง
มีความกังวลอยางมาก หากไมมีสิ่งปดคลุมหรือ ผาใบปด
คลุม จะทํา ใหมีฝ ุนละอองพัด กระจายมายัง พื้น ที่ข อง
โรงเรียน ซึ่งทําใหไมสามารถไปออกกําลังกายกลางแจงได
รวมทั้งพื้นที่โรงเรียนมีสนามกีฬากลางแจงอาจจะสงผลกระ
ทบตอสุขภาพของผูที่มาออกกําลังกายดวย
ระบุค วามถี่ของการตรวจวัดคุณภาพอากาศชวงกอสราง
โครงการใหมีความชัดเจน โดยระบุวาตรวจวัดทุกวัน หรือ
ทุกสัปดาห หรือทุกเดือน
ในชวงกอสรางสํานักงานขายมีการรื้อถอนรานอาหารเดิม
และการรื้อกองเศษวัสดุมีฝุนปลิวมาอยางมาก
มีความกังวลในเรื่องของฝุนละออง โดยเฉพาะ PM2.5 ซึ่งมี
ผลกระทบตอสุขภาพที่รุนแรงพอสมควร

1. ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใชในการกอสรางใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ เพื่อลดการเกิดเขมาและ
ควัน
2. จัดใหมีผาใบกอสราง (Mesh sheet) ชนิดกันไฟลาม คลุมอาคารมิดชิดเทากับความสูงอาคาร ณ
ขณะกอสราง ซึ่งตองมีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง การฉีกขาดของผาใบสมํ่าเสมอ เพื่อลด
การฟุงกระจายของฝุนละออง
3. จัดใหมีห องเก็บ เสีย งและฝุนในการตัด การเจีย รกระเบื้อ งปูพ ื้น และวัส ดุตางๆ พรอมทั้งจัด
อุปกรณปองกันเสียงและฝุนสําหรับคนงาน
4. ฉีดพรมนํ้าทุกครั้งกอนกวาดพื้น และทําความสะอาดพื้นผิว เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนละออง
5. จัดใหมีลิฟตขนเศษวัสดุกอสราง
6. รถบรรทุก ที่ขนสงวัส ดุกอสรางและรถขนสงคนงาน เมื่อ ลงวัส ดุอ ุปกรณภายในพื้น ที่กอสราง
เรียบรอยแลว หามติดเครื่องยนตรถทิ้งไวเด็ดขาด เพื่อเปนการลดเขมาควันและกลิ่น
7. เลือกใชวัสดุที่ประกอบสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูป เพื่อใหมีการหลอคอนกรีตในพื้นที่โครงการนอย
ที่สุด
8. ถุงซีเมนตหรือเคมีภัณฑที่ใชในการกอสราง ตองบรรจุในภาชนะที่ปดมิดชิดและจัดเก็บอยางถูก
วิธี เพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุน
9. การกองวัสดุที่มีฝุนตองปดหรือปกคลุมหรือเก็บในที่ปดลอมหรือฉีดพรมดวยนํ้า เพื่อที่จะใหผิวเปยก
อยูเสมอหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
10. จัดใหมีการขนยายเศษวัสดุที่ไมใชแลวออกจากสถานที่กอสรางอยูสมํ่าเสมอ เพื่อปองกันการ
สะสมของฝุนละอองโดยรถบรรทุก ที่ใ ชขนตองปดคลุมผาใบใหมิด ชิด เพื่อ ปองกันเศษวัส ดุ
ตกหลนบนถนนภายนอกหรือแพรกระจายขณะรถวิ่ง
11. จัดเตรียมพื้นที่สําหรับลางลอรถบรรทุกกอนออกจากพื้นที่โครงการ โดยใชสายฉีดนํ้าแรงดันสูง
(Water Jet) ฉีดลางเศษดินออกจากลอรถบรรทุก เพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุนละอองออก
สูภายนอกโครงการ
12. จัดใหมีการตรวจวัดฝุนละอองขนาดใหญไมเกิน 100 ไมครอน (TSP) และฝุนละอองขนาดเล็ก
กวา 10 ไมครอน (PM 10) ภายในพื้นที่โครงการ หากผลการตรวจวัดมีคาเกินมาตรฐาน ตอง
ดําเนินการแกไขและปรับปรุงใหผลการตรวจวัดอยูในระดับมาตรฐานทันที
13. จัด ใหมีการติด ตั้ง มานละอองนํ้าบริเวณรั้ว Metal Sheet โดยรอบโครงการ โดยติด ตั้ง ไวที่
โครงสรางของรั้วดานบนสุดภายในเทานั้น และใหดําเนินการเครื่องพนละอองนํ้าตลอดเวลาใน
ชวงที่มีกิจกรรมการทํางานและดําเนินการตอเนื่องไปจนกวาจะดําเนินการดานภูมิสถาปตยแลว
เสร็จ
14. การกอสรางในชวงที่มีปญหาคาฝุนละอองเกินคามาตรฐาน โครงการตองติดตามสถานการณ
คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ หากพบคา PM 2.5 ในบริเวณ
พื้นที่โครงการเกินคามาตรฐาน โครงการตองหยุดกิจกรรมที่กอใหเกิดฝุนละอองขนาดเล็ก ไดแก
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กิจกรรมที่ใชอุปกรณ/เครื่องมือที่กอใหเกิดเขมาควัน การตัดเจียรกระเบื้อง หรือคอนกรีต และ
การขนสงดวยเครื่องยนตดีเซล เปนตน และกรณีที่หนวยงานของรัฐขอความรวมมือในการหยุด
การกอสราง โครงการจะปฏิบัติตามอยางเครงครัด

3. เสียงดังจากกิจกรรมการกอสราง
การทําเสาเข็มเฉพาะตอนกลางวันหรือไม
ตอนที่โครงการกอสรางสํานักงานขาย มีเสียงดังมาก จึงมี
ขอหวงกังวลวาในชวงกอสรางสรางอาคารโครงการ จะมี
เสียงดังมากอยางนี้หรือไม
ในชวงกอสรางสํานักงานขายมีคนงานกอสรางเปดวิทยุเสียง
ดัง และวันอาทิตยก็ยังมีการกอสรางไมมีวันหยุด
มีค วามกังวลวาการกอสรางจะทําใหผูเชายายออก และ
ทําใหไมมีผูเชารายใหม เนื่องจากมีการกอสรางขางเคียง
รบกวนการอยูอาศัย

1. สํารวจรวมกันระหวางผูรับเหมากอสรางและเจาของอาคารขางเคียงที่ติดกับโครงการหรือคาดวา
อาจจะไดรับผลกระทบดานเสียงดังรบกวนจากการกอสรางโครงการ เพื่อรวมกันวางแผนหรือ
จัดการรวมกันในการปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
2. ดําเนินการกอสรางที่มีเสียงดังในชวงเวลา 08.00 17.00 น. (วันจันทร วันเสาร) ในกรณีที่ตองมี
การกอสรางเกินเวลา ดังกลาว จะตองเปนกิจกรรมที่ไมมีเสียงดัง และตองแจงผูพักอาศัยขางเคียง
ทราบลวงหนาอยางนอย 3 วัน และดําเนินการไดไมเกินเวลา 20.00 น. (ไมเกิน 3 ครั้ง /สัปดาห)
และจะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานอนุญาต สําหรับวันอาทิตยจะหยุดกิจกรรมการกอสราง
3. จัดใหมีสิ่งปองกันเสียง เพื่อลดระดับความดังของเสียงหรือวิธีการอื่นที่สามารถลดระดับความดัง
ของเสียงใหอยูในเกณฑมาตรฐานได
4. เลือกตําแหนงการติดตั้งเครื่องจักรกลใหหางจากอาคารใกลเคียงใหมากที่สุด เพื่อลดเสียงดังจาก
เครื่องจักร
5. เขมงวดตอการปฏิบัติงานของคนงานเพื่อลดการเกิดเสียงดัง เชน การจัดหาวัสดุรองรับหรือ
ปองกันการกระแทก การลงวัสดุการกอสรางดวยความนุมนวล
6. ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรใหอยูในสภาพที่ดี เพื่อลดระดับเสียง
7. การขนยายวัสดุขนาดใหญจะตองทําอยางระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยจากการตกหลน ซึ่งจะ
ทําใหเกิดเสียงและแรงสั่นสะเทือน
8. กําหนดใหผูรับเหมาตองควบคุมคนงานกอสรางไมใหสงเสียงดังรบกวนเพื่อนบานขางเคียง
9. จัดใหมีการตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่โครงการ และ/หรือบริเวณขางเคียง เพื่อควบคุม
ระดับเสียงไมใหเกินมาตรฐานหากผลการตรวจวัดมีคาเกินมาตรฐาน โครงการตองรีบดําเนินการ
แกไข และปรับปรุงใหผลการตรวจวัดอยูในระดับมาตรฐานทันที
10. ในกรณีที่การกอสรางโครงการสงผลกระทบตอธุรกิจหรือรายไดของอาคารขางเคียง ใหโครงการ
และอาคารขางเคียงหารือรวมกันเพื่อกําหนดแนวทางการแกไขปญหา หากไมสามารถแกไขปญหา
ไดโครงการตองพิจารณาชดเชยคาเสียหายที่เกิดขึ้น ตามที่จะไดมีการตกลงกัน

1. การทําเสาเข็มอาคารตองใชวิธีแบบระบบเข็มเจาะเทานั้น ซึ่งเปนเทคนิคการทําฐานรากที่กอให
4. แรงสัน่ สะเทือนจากการกอสราง
เกิดแรงสั่นสะเทือนในระดับตํ่า เพื่อปองกันความเสียหายตอพื้นที่ขางเคียง
มีความหวงกังวลเฉพาะดานแรงสัน่ สะเทือนจากการกอสราง
โครงการใชเสาเข็ม เปนระบบเข็ม เจาะ คาดวาแรงสั่น 2. จัดใหมีตัวแทนของโครงการและผูรับเหมากอสรางทําเสาเข็ม ประสานงานกับอาคารขางเคียงให
รวมกันตรวจสอบอาคารพรอมถายรูปเปนหลักฐานและจัดทําสําเนารูป เปน 2 ชุด เก็บไวกับ
สะเทือนจะนอยลง
โครงการ 1 ชุด และเจาของอาคาร 1 ชุด เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการประเมินหากเกิด
ความเสียหาย
3. ตองมีวิศวกรควบคุมงานกอสรางทุกขั้นตอน เพื่อปองกันความเสียหายแกอาคารขางเคียง
4. ติดตามตรวจความเสียหายของอาคารขางเคียง หากมีความเสียหายจากการทําเสาเข็มและการ
กอสรางของโครงการ เจาของโครงการจะตองรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดทันที โดยการ
ซอมแซมจะตองเปนไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานทางวิศวกรรม และการตรวจรับงานการ
ซอมแซมจะตองมีตัวแทนของเจาของโครงการรวมในการตรวจสอบงานกับเจาของทรัพยสินดวย
5. จัดใหมีการตรวจวัดระดับแรงสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการเพื่อควบคุมแรงสั่นสะเทือนไมให
เกินมาตรฐานหากผลการตรวจวัดมี คาเกินมาตรฐานตองหยุดกิจกรรมที่กอใหเกิดแรงสั่น
สะเทือน และดําเนินการแกไขและปรับปรุงใหผลการตรวจวัดอยูในระดับมาตรฐานทันที
6. จัดทําประกันอุบัติเหตุจากการกอสราง โดยจะตองครอบคลุมถึงคาเสียหายของอาคารขางเคียง
และความเสียหายจากการกอสรางตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของบุคคลภายนอก
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5. การใชนํ้าประปา

1. จัดใหมีถังสํารองนํ้าใชทั่วไปภายในพื้นที่กอสราง และสามารถสํารองนํ้าใชไดไมนอยกวา 1 วัน
2. ใหวิศวกรควบคุมตรวจสอบการวางทอ โดยเฉพาะขอตอของทออยางเขมงวด เพื่อมิใหเกิดการรั่วไหล
ของนํ้าภายหลัง
3. เลือกใชอุปกรณ และผลิตภัณฑที่ประหยัดนํ้า
4. รณรงคใหคนงานใชนํ้าอยางประหยัด

6. การใชไฟฟา

1. จัดใหมีระบบไฟฟา และแสงสวางใหเพียงพอโดยรอบพื้นที่กอสรางโครงการตั้งแตเริ่มกอสราง
โครงการ
2. จัดหมอแปลงไฟฟาแยกตางหากจากชุมชน อยูภายในโครงการ สําหรับเครื่องมือและอุปกรณ
กอสราง เพื่อปองกันไฟฟากระชากหรือไฟฟากระตุกกับชุมชน
3. การจายไฟฟาและพลังงานสําหรับขับเคลื่อนอุปกรณกอสราง ตองเปนไปตามกฎวงจรไฟฟาที่ถูก
ตอง
4. ใชอุปกรณไฟฟาที่ไดมาตรฐาน ประหยัดพลังงาน และมีอายุการใชงานยาวนาน

1. จัดคนงานทําหนาที่คัดแยกเศษวัสดุกอสรางที่สามารถนํามาใชไดใหม เศษวัสดุกอสรางที่สามารถ
7. การจัดการขยะ
นําไปขายไดและเศษวัสดุกอสรางที่เหลือทิ้ง เปนประจําทุกวัน
ในชวงกอสรางสํานักงานขาย มีการกองขยะตั้งอยูใกลกับ
2.
จัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบที่รองรับขยะใหอยูในสภาพดีอยูเสมอตองปดใหมิดชิดและทําความ
บานและสงกลิ่นเหม็นตลอดเวลา
สะอาดเปนประจํา โดยจัดวางตําแหนงใหอยูหางจากอาคารขางเคียง เพื่อปองกันกลิ่นเหม็นที่จะ
การไมเขมงวดดูแ ล คนงานในการดูแ ลและรัก ษาความ
รบกวนตอพื้นที่ขางเคียง
สะอาด
3. ควบคุมคนงานกอสรางไมใหทิ้งขยะในที่สาธารณะหรือที่ดิน ของบุคคลอื่น โดยจัดใหมีถังขยะ
รองรับบริเวณพื้นที่กอสราง และกําชับคนงานทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จ ัดเตรียมไว
อยางเครงครัด
4. หามคนงานกอสรางจุดไฟเผาขยะมูลฝอย และวัสดุกอสรางภายในพื้นที่กอสราง
1. หมั่นทําความสะอาดบริเวณหนางาน เพื่อปองกันมิใหเศษดินและเศษวัสดุกอสรางอุดตันหรือ
8. การระบายนํ้า และปองกันนํ้าทวม
กีดขวางการไหลของนํ้าและทอระบายนํ้าสาธารณะ
ปจจุบ ัน ที่ย ัง ไมมีก ารกอสราง มีน ํ้าไหลออกจากพื้น ที่
โครงการ มายัง พื้น ที่โ รงเรีย น จึง มีค วามกัง วลถึง ชวง 2. จัดใหมีการลางลอรถบรรทุกกอนออกนอกโครงการ เพื่อปองกันเศษดินตกหลนลงสูพื้นถนน ที่
กอใหเกิดการอุดตันของทอระบายนํ้า ฝุนละออง และอุบัติเหตุบนทองถนน
กอสราง อาจมีนํ้าเสียหรือนํ้าทิ้งจากการกอสรางเขาสูพื้นที่
3. จัดใหมีระบบระบายนํ้ารอบพื้นทีก่ อสราง และบอดักตะกอนดิน กอนระบายนํ้าออกนอกพืน้ ทีโ่ ครงการ
โรงเรียนอีก
ลงสูทอระบายนํ้าบนถนนลาดพราว
ระบบการระบายนํ้าบนถนนลาดพราวไมดีอยูแลว และ
พื้นที่โครงการก็มีนํ้าทวมขังทุกครั้งที่ฝนตก
เนื่องจากพื้น ที่โครงการในปจจุบ ันเมื่อมีน ํ้าขังจะเนาเสีย
และสงกลิ่นเหม็นมายังบานพักอาศัย
1. จัดหองนํ้าคนงานกอสรางอยูบริเวณพื้นที่กอสราง ในอัตราสวน 1 หองตอ 20 คน พรอมระบบ
9. การจัดการนํ้าเสีย
บําบัดนํ้าเสีย รวม เพื่อบําบัดนํ้าเสียใหไดตามมาตรฐาน กอนระบายลงสูทอระบายนํ้าสาธารณะ
ในชวงกอสรางสํานักงานขาย มีหองนํ้าคนงานติดกับบาน
ดานหนาโครงการ โดยตําแหนงหองนํ้าคนงานตองอยู ภายในโครงการบริเวณริมถนนลาดพราว
พักอาศัย สงกลิ่นเหม็นรบกวนเขามาในบานพักอาศัย ขอให
และใหอยูหางจากชุมชน เพื่อไมสงผลกระทบดานกลิ่นตอชุมชนขางเคียง
ทางโครงการแกไขโดยดวน โดยปรับยายตําแหนงหองนํ้า
2.
จัด ใหมีห ัวหนาคนงานหรือ ผูควบคุม ดูแ ลใหคนงานดูแ ลรัก ษาความสะอาดของหองนํ้าอยาง
ออกไปใหหางจากบานพักอาศัย
สมํ่าเสมอ เพื่อปองกันกลิ่นเหม็นรบกวน และลดแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค
3. กําหนดใหมีมาตรการติดตามตรวจสอบ โดยตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิง้ บริเวณพืน้ ทีก่ อสราง เดือนละ 1 ครัง้
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอม เรือ่ ง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
นํ้าทิง้ จากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548
1. วางแผนและจัดการการขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางใหสงผลกระทบตอชุมชนนอยที่สุด เพื่อหลีก
10. การจราจร
เลี่ยงปญหาการจราจร โดยกําหนดชวงการขนสงตามที่กฎหมายกําหนด
คาดวาหากมีการกอสรางจะทําใหการจราจรหนาแนนขึ้น
2.
จํากัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใชในการขนสงไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ปจจุบันการจราจรมีปญหาติดขัดอยูแลวจากการกอสราง
เมื่อเขาสูเขตชุมชน
รถไฟฟาสายสีเหลือง
3. กวดขัน และตรวจสอบประวัต ิของพนัก งานขับ รถวาไมมีการใชสารกระตุนออกฤทธิ์ต อจิต
พื้นที่การจราจรบนถนนลาดพราว ชองทางการจราจรนอย
ประสาท และหามดื่มสุราขณะทํางาน
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อยูแลว เนื่อ งจากการกอสรางรถไฟฟาตองประสานเจา 4. จัดระบบการจราจรใหมีความปลอดภัย โดยการติดตั้งปายสัญญาณจราจร พรอมไฟสองสวาง
บริเวณดานหนาโครงการ และทางเขาออก ในชวงเวลากลางคืน
หนาที่ต ํารวจ มาชวยดูแลเพื่อ ใหการจราจรไมติด ในชวง
เวลาเรงดวน
5. การขนสงวัสดุอุปกรณการกอสราง จะตองผูกมัดยึดติดใหแนนหนากับรถบรรทุกกอนออกสูถนน
สาธารณะ เพื่อปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการตกหลนของวัสดุ
6. จัดเตรียมพืน้ ทีจ่ อดรถยนตและกองเก็บวัสดุกอสรางภายในโครงการอยางเพียงพอและสะดวกตอการ
เขา ออกโครงการ
7. หามจอดรถบรรทุก หรือ กองวัส ดุก อสรางบริเ วณไหลทางบริเ วณถนนลาดพราว และถนน
สาธารณะที่เกี่ยวของ เพื่อไมใหกีดขวางการจราจร
8. จัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย อํานวยความสะดวกดานการจราจรตลอดเวลากอสราง โดย
เฉพาะอยางยิ่งบริเวณทางเขา ออกในชวงขนสงดิน วัสดุกอสรางและคนงาน
9. ประสานงานกับเจาหนาที่ตํา รวจจราจรในพื้น ที่ เพื่ออํา นวยความสะดวกดานการจราจรใน
บริเวณดานหนาโครงการและบริเวณใกลเคียงในชวงเวลาเรงดวน
11. การสาธารณสุข

1. จัดใหมีการตรวจสุขภาพของคนงานกอสรางกอนรับเขาทํางาน เพื่อปองกันปญหาดานสุขภาพที่
อาจเปนพาหะนําโรค
2. จัดใหมีการตรวจสุขภาพของคนงานอยางตอเนื่อง อยางนอยปละ 1 ครั้ง หลังรับเขาทํางาน
3. จัดเจาหนาที่เขาตรวจเยี่ยม/สอบถามปญหาสุขภาพของผูพักอาศัยใกลเคียงพื้นที่โครงการทุก
สัปดาห
4. กรณีเกิดการเจ็บปวย ทั้งผูพักอาศัย พนักงาน หรือผูใชบริการของอาคารขางเคียง หากมีใบรับ
รองแพทยยืนยันวาไดรับผลกระทบจากการกอสรางของโครงการ เจาของโครงการตองรับผิด
ชอบคารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นทั้งหมด

12.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของชุมชนที่อยู
บริเวณโดยรอบ
กัง วลเรื่องการตกหลนของวัส ดุจากที่สูง เนื่อ งจากอยูติด
และมีหองครัวอยูติดพื้นที่โครงการ
กังวลปญหา คนงานกอสรางที่เปนแรงงานตางดาว
เครงครัด ในการกอสรางที่พ ัก คนงานใหอยูนอกพื้น ที่
โครงการ
การเขา ออกของคนงาน รวมถึง การออกไฟซื้อของกิน ใน
ระหวางทํางาน
ในชวงกอสรางสํานักงานขายมีคนงานกอสรางปนรั้วมายัง
ขางเคียงจึงกลัววาจะไมปลอดภัย

1. ใหผูรับเหมากอสรางจัดทําประวัติของคนงานกอสรางทุกคน โดยคนงานกอสรางตองเปนคนงาน
ที่ถูกตองตามกฎหมายเทานั้น
2. จัดใหมีห ัวหนาคนงาน 1 คน และผูชวยหัว หนาอยางนอย สัด สวน 1 คน : คนงาน 40 คน
ควบคุมดูแลความประพฤติของคนงานอยางเขมงวด หากคนงานมีการกระทําผิด โครงการมีบท
ลงโทษคนงาน
3. จัดใหมีการบันทึกขอมูลการทํา งานของคนงานกอสรางทุกคน และแลกบัต รเขา ออกพื้น ที่
กอสรางโครงการทุกครั้ง เพื่อปองกันการแฝงตัวของคนงาน และควบคุมความประพฤติคนงาน
4. จัดใหมีบานพักคนงานกอสรางอยูภายนอกพื้นที่โครงการ
5. จัดใหมีตะแกรงปองกันวัสดุตกหลนโดยรอบอาคารโครงการ จากตัวอาคาร และตรวจสอบการ
ติดตั้งและความแข็งแรงของตะแกรงปองกันวัสดุตกหลนไมใหชํารุดเสียหายและปลอดภัยตอการ
ตกหลน
6. ควบคุม ตํา แหนงการติดตั้ง ทาวเวอรเครน และวงแขนของทาวเวอรเครนใหอยูภายในพื้น ที่
โครงการเทานั้น
7. จัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบรอย อยางสมํ่าเสมอตลอด 24 ชั่วโมง
และเขมงวดการเขา ออกของคนงานใหอยูในเฉพาะชวงเวลาทํางานเทานั้น

1. การติดตั้งอุปกรณเกี่ยวกับไฟฟาในชวงกอสรางใหเปนไปตามหลักวิศวกรรม และตรวจสอบดูแล
13. การปองกันอัคคีภัย
อุปกรณเกี่ยวกับไฟฟาและจุดเสี่ยงตออัคคีภัยใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ
กรุณาอยาใหมีการสูบบุหรี่ติดกับโรงเรียน กรุณากําหนด
2. หามคนงานสูบบุหรี่ หรือ ใชวัตถุไวไฟในพื้นที่กอสราง หรือจัดใหมีพื้นที่สูบบุหรี่สําหรับคนงาน
พื้นที่สูบบุหรี่ใหหางออกไป
ภายในโครงการบริเวณริมถนนลาดพราว โดยใหอยูหางจากชุมชนและไมสงผลกระทบตอชุมชน
ขางเคียง
3. จัดใหมีหองเก็บอุปกรณ และสารเคมีที่ไวไฟใหอยูในที่ปลอดภัย และอยูหางจากวัตถุที่กอใหเกิด
ประกายไฟ เพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัย
4. จัดใหมีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่กอสรางบริเวณที่อาจเกิดเพลิงไหมไดงาย โดยเฉพาะ
ในชวงการตกแตงอาคาร ซึ่งมีสารไวไฟ โดยอยางนอยจะตองมีถังดับเพลิง 2 ถัง/ชั้น
5. จัดใหมีการอบรมวิธีการใชอุปกรณดับเพลิง และการซอมอพยพยายคนเมื่อเกิดเพลิงไหมแกผูรับ
เหมากอสราง และคนงานกอสราง เพื่อใหสามารถใชงานไดทันทวงที และไมตกใจกลัว
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6. ติดปายประชาสัมพันธ บริเวณดานหนาอาคารสํานักงานกอสราง กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมขณะ
กอสราง ใหโครงการประสานงานกับสถานีดับเพลิงโดยทันที เพื่อเขาระงับเหตุ

3. ชวงเปดดําเนินการ
1. คุณภาพอากาศ

1. จัดใหมีพื้น ที่สีเขียวชั้นลางและบนอาคาร คิดเปนสัดสวนผูพักอาศัย 1 คน ตอพื้นที่ส ีเขียว 1
ตารางเมตร ตามแนวทางของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(สผ.) เพื่อความรมรื่นและชวยดูดซับกาซคารบอนมอนอกไซด
2. ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยูเสมอ เปดประตูอาคารบางจุด เพื่อใหอากาศ
ถายเทไดสะดวก
3. ติดตั้งปายจํา กัด ความเร็ว ของรถที่เ ขา ออก มีค วามเร็ว ไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลด
ความเร็วและลดปริมาณไอเสีย

1. จํากัดความเร็วรถเมื่อเขาสูพื้นที่โครงการใหมีความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
2. เสียงดังจากรถยนต และกิจกรรมของผูพักอาศัย
ตํา แหนงทางขึน้ ลงชัน้ จอดรถ อยูใกลกับ อาคาร UMK 2. ตรวจสอบอุปกรณเครื่องใชไฟฟาและเครื่องจักร เชน ปมนํ้า เครื่องปรับอากาศ เปนตน ใหมี
ประสิทธิภาพดีอยูเสมอ เพื่อปองกันเสียงดังจากการทํางานที่ขาดประสิทธิภาพ
อพารทเมนตมาก มีความกังวลจากเสียงรถยนตทีว่ ิ่งขึน้ ลง
อาคาร
3. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลตนไมในโครงการใหดีอยูเสมอ เพื่อชวยเปนแนวดูดซับเสียงจาก
ภายนอกได
3. การใชนํ้าประปา

1. จัดใหมีการสํารองนํ้าใชของโครงการ สํารองนํ้าใชไดนานไมนอยกวา 1 วัน
2. ตรวจสอบดูแลระบบจายนํ้า และระบบเสนทอประปาใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ หากพบวามีการ
ชํารุดใหรีบแกไขทันที ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
3. เลือกใชอุปกรณ และผลิตภัณฑที่ประหยัดนํ้า ไดแก ชักโครก และฝกบัวรุนประหยัดนํ้า เปนตน
รวมทั้งรณรงคใหผูพักอาศัย และเจาหนาที่ของโครงการใหใชนํ้าอยางประหยัด

1. ติดตั้งอุปกรณเดินสายไฟฟา รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟาสื่อสารตางๆ ใหเปนไปดวยความ
4. การใชไฟฟา
เรียบรอยถูกตองตามมาตรฐาน
กังวลตอการระเบิดของหมอแปลงไฟฟาซึ่ง UMK อพารท
2.
ติดตั้งหมอแปลงไฟฟาแยกตางหากจากหมอแปลงไฟฟาของชุม ชน เพื่อปองกันไฟฟาตก อัน
เมนตมีหมอแปลงแยกจากชุมชน มีการระเบิดจากนก หนู
เนื่องจากไฟฟาไมเพียงพอกับชุมชนขางเคียง
หรือฝนตกหนักบอยครั้ง จึงขอใหโครงการพิจารณายาย
ตําแหนงหมอแปลงไฟฟานี้ดวย
3. กําหนดหมอแปลงไฟฟาของโครงการใหอยูบริเวณริมถนนลาดพราว หางจากอาคารขางเคียง
4. จัดใหมีแผงอลูมิเนียมบดบังหมอแปลงไฟฟา เพื่อความปลอดภัยและลดความกังวลของชุมชน
5. เลือกใชอุปกรณไฟฟาและแสงสวางที่ประหยัดพลังงาน
6. รณรงคใหผูพักอาศัยรวมกันประหยัดพลังงาน
5. การจัดการขยะ

1. จัดใหมีหองพักขยะรวม สามารถกักเก็บขยะไดไมนอยกวา 3 วัน ภายในหองพักขยะมีระบบ
ระบายนํ้า เพื่อรวบรวมนํ้าในหองพักขยะเขาสูระบบบําบัดนํ้าเสียภายในโครงการ
2. ตรวจสอบไมใหมีขยะตกคางในโครงการ หากมีขยะตกคาง โครงการตองแจงใหสํานักงานเขตฯ
เขามาเก็บขน เพื่อนําไปกําจัด
3. จัดใหมีแมบานเก็บขน และคัดแยกขยะจากถังขยะในแตละชั้นทุกวัน และทําความสะอาดที่พัก
ขยะรวมทุกครั้งที่เก็บขน
4. ตรวจสอบประตูหองพักแตละชั้น ตลอดจนหองพักขยะรวมบริเวณชั้นลางทุกครั้งเมื่อขนยายขยะ
โดยประตูตองปดมิดชิดทุกครั้ง เมื่อขนยายเสร็จสิ้น

6. การระบายนํ้าและปองกันนํ้าทวม

1. จัดใหมีบอหนวงนํ้าฝงไวใตดินภายในพื้นที่โครงการ จํานวน 1 บอ ขนาดความจุ 455 ลูกบาศก
เมตร เพื่อกักเก็บนํ้าฝนในชวงเวลาที่ฝนตก กอนระบายออกสูภายนอกโครงการ และปองกันนํ้า
ทวม
2. จัดใหมีเ จาหนาที่ ตรวจสอบระดับ นํ้าในบอพักนํ้าและทอระบายนํ้าอยางสมํ่าเสมอ เพื่อ ให
สามารถระบายนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ ถาพื้นที่ใดมีนํ้าทวมขังใหแกไขทันที
3. ลางทําความสะอาดทอระบายนํ้า โดยรอบอาคารโครงการ 2 ครั้ง/ป (กอน และหลังฤดูฝน)
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7. การจัดการนํ้าเสีย

1. จัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมแบบเติมอากาศ จํานวน 1 ชุด ภายในโครงการ เพื่อบําบัดนํ้าเสีย
ใหไดมาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้ง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกอน
ระบายออกสูทอระบายนํ้าสาธารณะดานหนาโครงการ
2. ประสานงานใหสํานักงานเขตฯ เขามาดําเนินการสูบกากไขมันออกจากบอดักไขมันเปนประจํา
ทุกเดือน
3. ตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งที่ผานการบําบัดนํ้าเสียรวม จํานวน 1 จุด โดยตรวจวัดคุณภาพนํ้าเดือน
ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดําเนินการ
4. จัดทําตารางกําหนดระยะเวลาซอมบํารุงอุปกรณของระบบบําบัดนํ้าเสียทุกชนิดตามคูมือของ
แตละประเภท เพื่อความสะดวกในการซอมบํารุงในแตละครั้ง และเพื่อใหอุปกรณ และระบบทุก
สวนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
5. จัดใหมีเจาหนาที่โครงการเขารับการอบรมความรูเกี่ยวกับการใชงานระบบบําบัดนํ้าเสียของ
โครงการอยางเขาใจ โดยใหเขารับการอบรมกับบริษ ัทตัว แทนจํา หนายระบบบํา บัด ฯ ของ
โครงการ เพื่ออยูประจําในการเดินเครื่องและบํารุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาการเปดดําเนิน
การ

8. การจัดการจราจร

1. จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่ผานการฝกอบรมดานการจราจรอํานวยความสะดวก
และจัดระบบการจราจรบริเวณทางเขา ออกพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง และตรวจสอบไมให
มีการจอดรถกีดขวางบริเวณหนาโครงการ
2. หามจอดรถยนตกีดขวางเสนทางการจราจรบริเวณถนนลาดพราว และถนนสาธารณะโดยรอบ
โครงการ
3. หามติดตั้ง จัดทําปายหรือวัสดุใดๆ ที่เปนอุปสรรคในการมองเห็น บริเวณทางเขา ออกโครงการ
พรอมทั้งจัดใหมีแสงสวางอยางเพียงพอตอการมองเห็นไดอยางชัดเจน
4. จัดใหมีสัญลักษณและปายจราจรภายในโครงการ ใหชัดเจน

1. จัดใหมีกลองวงจรปด (CCTV) บริเวณทางเขา ออกอาคาร โดยตองมีการบํารุงรักษาใหสามารถ
9. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ใชงานไดอยางตอเนื่อง
ตองการใหกลองวงจรปด “ใชงานไดตลอดเวลา” โดยจัด
เจาหนาที่โ ครงการสํา รวจสภาพกลอง/อุปกรณประกอบ 2. จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่ผานการฝกอบรมทางดานการรักษาความปลอดภัย และ
ตรวจตราดานความปลอดภัยภายในโครงการอยางเขมงวดตลอด 24 ชั่วโมง
ควบคูถึงการซอมบํารุง รวมทั้งใหผูพักอาศัยสามารถขอดู
3.
จัดใหมีไฟสองสวางในชวงเวลากลางคืนโดยรอบโครงการ เพื่อความปลอดภัยจากมิจฉาชีพโดย
ขอมูลจากกลองวงจรปดไดเมื่อมีเหตุจําเปน
แสงไฟดังกลาวจะตองไมสาดสองไปยังบานพักอาศัยหรืออาคารขางเคียง
4. จัดใหมีรั้วของโครงการเปนรั้วทึบ สูง 3 เมตร ดานทิศเหนือ ทิศตะวันตกและทิศตะวันออก ทั้งนี้
โครงการตองเขาปรึกษาอาคารขางเคียงถึงความเหมาะสมของรูปแบบและความสูงของรั้วดวย
10. การปองกันอัคคีภัย

1. จัด ใหมีแ ละติด ตั้ง ระบบปองกัน อัค คีภ ัย และระบบระบายอากาศไดระบุใ หเปนไปตามกฎ
กระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) และฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 รวมถึงขอกําหนดที่เกี่ยวของระบบปองกันอัค คีภัย ไดแก สัญญาณ
เตือนอัคคีภัย อุปกรณตรวจจับความรอนและควัน อุปกรณดับเพลิงอัตโนมัติ ถังเคมีดับเพลิงและ
อื่นๆ ตามขอกําหนด
2. ตรวจสอบระบบปองกันอัคคีภัยใหใชการไดอยูเสมอตามคําแนะนําของผูผลิต หากพบวามีการ
ชํารุดหรือใชการไมไดใหรีบแกไขทันที
3. จัดใหมีการอบรมวิธีการใชอุปกรณและระบบปองกันอัคคีภัย และฝกอบรมเรื่องการซอมอพยพ
ยายคน เมื่อเกิดเพลิงไหมแกเจาหนาที่ของโครงการ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยและผูพัก
อาศัยในโครงการ เพื่อใหสามารถใชงานไดทันทวงทีและไมตกใจกลัว
4. จัด ใหมีแผนการปองกันและดับ เพลิง ของอาคารโครงการ โดยตองปรับ ปรุง ใหสอดคลองกับ
โครงสรางการบริหารงาน และปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณที่ไดจากการฝกซอม การ
อพยพหนีไฟ และการดับ เพลิง เพื่อ ใหไดแผนการปองกัน และดับ เพลิง ของโครงการที่ม ี
ประสิทธิภาพ
5. จัดใหมีพื้นที่สูบบุหรี่ภายในโครงการบริเวณริมถนนลาดพราว โดยใหอยูหางจากชุมชนและไมสง
ผลกระทบตอชุมชนขางเคียง
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ขอหวงกังวล และขอเสนอแนะ
ของประชาชนที่อยูโดยรอบโครงการ

มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

1. จัดใหมีพ ื้น ที่สีเ ขียวชั้นลางและบนอาคาร คิด เปนสัดสวนผูพักอาศัย 1 คน ตอพื้น ที่ส ีเ ขียว 1
11.สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ
ตารางเมตร ตามแนวทางของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การบดบังสัญญาณโทรทัศน
(สผ.)
เงาจากอาคารโครงการบดบังแสงแดด
2. จัดใหมีกระจกที่มีคาการสะทอนแสงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน
อาคารโครงการบดบังทิศทางลม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ขอ 27 กลาววา “วัสดุที่เปนผิวของผนังภายนอก
UMK อพารทเมนต ไมตองการตนไม ดานที่อยูติดรั้วกับ
อาคาร จะตองมีปริมาณการสะทอนแสงไดไมเกินรอยละ 30”
UMK อพารทเมนต โดยไมอยากมีป ญหากิ่งไมยื่นลํ้าแนว 3. จัดใหมีการปลูกไมยืนตน ชวยดูดซับและกรองฝุน กลิ่น จากเขมาไอเสียรถยนตได และชวยบัง
เขตและใบไมรวงหลน
แดด ทําใหอากาศเย็นขึน้
4. ตัดแตงกิ่งไมภายในโครงการอยูเสมอ เพื่อปองกันมิใหใบไมรวงหลนไปสูพื้นที่บริเวณขางเคียง
โครงการ
5. เจาของโครงการทําหนังสือแจงมาตรการตออาคารใกลเคียง ในระยะ 100 เมตร รอบโครงการ ที่
คาดวาจะไดรับผลกระทบจาก ตัวอาคารโครงการ และอาคารที่ถูกการบดบังแสงแดดและลมจาก
ตัวอาคารโครงการ สามารถแจงหรือหารือกับเจาของโครงการในการแกไขผลกระทบดังกลาวได
ทั้งนี้ใหแจงเจาของโครงการไดตั้งแตเริ่มการกอสรางอาคารจนแลวเสร็จจนถึงจดทะเบียนอาคาร
ชุดแลวเปนเวลา 1 ป กรณีที่ทั้ง 2 ฝายตกลงกันไมได ตองจัดตั้งคณะกรรมการประสานงาน แกไข
ปญหาจากการพัฒนาโครงการ เพื่อ เจรจาหาขอยุต ิที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย ประกอบดวย
เจาของโครงการผูไดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการ และบุคคลหรือหนวยงานที่เปนกลาง
ที่ทั้งสองฝายยอมรับโดยเจาของโครงการเปนผูรับผิดชอบตอความเดือดรอนของพื้นที่ที่ไดรับผล
กระทบดังกลาว
6. จัดใหมีมาตรการชดเชยเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากการกอสรางโครงการ แลวแตกรณีตามความ
เหมาะสมและอยางเปนธรรม

ทั้งนี้โครงการไดดําเนินการปรับปรุงมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับขอหวงกังวลและ
ขอคิดเห็นของชุมชน โดยรายละเอียดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมจะนําเสนอไวในบทที่ 5 และ 6
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4.4.3 การสาธารณสุข
1) การประเมินผลกระทบตอสุขภาพบริเวณชุมชนโดยรอบ ชวงกอสราง
จากขอมูลระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการดานสาธารณสุข ดานอัตราผูปวยนอก ตามกลุมสาเหตุ 21
กลุมโรค ในระดับศูนยบริการสาธารณสุข 35 (หัวหมาก) พบวาในป พ.ศ. 2562 มีผปวยเขารั
ู
บการรักษาทัง้ สิน้ 19,903 ครั้ง
โดยพบวาโรคทีเ่ จ็บปวยทีเ่ กี่ยวของกับกิจกรรมการกอสรางตอผูพักอาศัยทีอ่ ยูโดยรอบโครงการ ประกอบดวย
1. โรคระบบไหลเวีย นเลือ ด จัด อยูในอัน ดับ ที่ 2 ของศูน ยบริก ารสาธารณสุข 35 หัว หมาก มี
จํานวน 4,503 ครั้ง คิดเปน 22.6 % โดยสวนใหญโรคนีจ้ ะมาจากโรคหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจรูหมาติค
โรคไขรูหมาติคเฉียบพลัน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจเกี่ยว
เนื่องกับปอด และโรคกลามเนื้อหัวใจอักเสบ สาเหตุที่สําคัญที่ทําใหเกิดโรคระบบไหลเวียนเลือดสวน
หนึ่งมาจากความเครียด การขาดความสามารถในการจัดการความเครียด ทําใหเกิดความเครียดได
งายและบอยขึ้น อยางไรก็ตามการกอสรางของโครงการไมไดเปนสาเหตุโดยตรงใหเกิดโรค แตอาจสง
ผลกระทบตอผูที่ปวยเปนโรคระบบไหลเวียนเลือดอยูแลว โดยอาจมีระดับความรุนแรงของโรคเพิ่ม
มากขึ้นไดจากสภาพแวดลอมที่ไมดี มลพิษจากการกอสราง และความกังวลในความไมปลอดภัยจาก
การกอสราง
2. โรคระบบหายใจ จัดอยูในอันดับที่ 3 ของศูนยบริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก มีจํานวน 1,975
ครัง้ คิดเปน 9.9 % ไดแก โรคทอนซิล อักเสบเฉียบพลัน โรคครุป (โรคกลองเสียงอัก เสบอุดกั้น
เฉียบพลัน) โรคไขหวัด โรคไขหวัดใหญและปอดบวม โรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน โรคถุงลมโปง
พอง โรควัณโรค โรคหอบหืด และ โรคภูมิแพ ฯลฯ ชวงกอสราง อาจสงผลกระทบตอผูพักอาศัยโดย
รอบโครงการที่มีโรคหอบหืด โรคภูมิแพ และโรควัณโรคได โดยมีสาเหตุจากคุณภาพอากาศที่มีสิ่ง
เจือปน ไดแก ฝุนละอองจากการกอสราง ไอเสียรถยนตจากการขนสงวัสดุกอสราง เชน HC, NO x,
SO x, TSP และ PM 10 สารเคมีที่ใชในการกอสราง เชน สี ทินเนอร เปนตน และการแพรเชื้อโรคที่
เกี่ยวของกับระบบทางเดินหายใจจากคนงานกอสราง
นอกจากศูนยบริการสาธารณสุข 35 (หัวหมาก) ยังมีสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนกระจายทั่วไปในเขต
บางกะป และใกลเคียง ซึ่งในชวงกอสรางโครงการนั้น คนงานกอสรางสามารถเลือกใชสถานพยาบาลที่อยูใกลเคียง
พื้นที่กอสรางหรือสถานพยาบาลที่ตนเองมีสิทธิ์การรักษาได สําหรับชวงเปดดําเนินโครงการผูพักอาศัยภายในโครงการ
และผูพักอาศัยสามารถเลือกเขาใชบริการในสถานพยาบาลที่อยูใกลพื้นที่พักอาศัย หรือสถานพยาบาลอื่นๆ ไดตาม
อัธยาศัย
กิจกรรมที่อาจสงผลกระทบตอผูพักอาศัยที่อยูภายนอกโดยรอบโครงการ ไดแก ฝุนละออง อุบัติเหตุจากการ
กอสรางและขนสงวัสดุอุปกรณ เสียงและแรงสั่นสะเทือน การรบกวนจากคนงานกอสราง การจราจร เพลิงไหม โดยผล
เสียตออาชีวอนามัยที่เกิดจากกิจกรรมตางๆ ขางตนสามารถจําแนกไดโดยสังเขป ดังนี้
(1) ดานฝุนละออง จะทําใหเกิดโรคระบบทางเดิน หายใจ ภูมิแพ และยังเปนสาเหตุทํา ใหเกิดความ
สกปรกตอบานเรือนและทรัพยสิน และอาจสงผลกระทบทางออมทําใหเกิดภาวะหงุดหงิดทางจิตใจ
เนื่องจากตองทําความสะอาดฝุนละอองตลอดเวลา ทั้งนี้ไดกําหนดมาตรการลดผลกระทบดานนี้ใน
หัวขอดานคุณภาพอากาศไวแลว
(2) ดานอุบัติเหตุ เชน การตกหลนของวัสดุกอสราง เครน การขนสงวัสดุกอสราง เปนตน มีความเสี่ยง
และโอกาสทําใหเกิดการบาดเจ็บตอรางกาย กรณีรุนแรงอาจสงผลกระทบตอชีวิตได นอกจากนั้น
ทําใหเกิดความกังวลสงผลตอสภาพจิตใจได
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เนือ่ งจากสภาพพืน้ ทีโ่ ดยรอบเปนคอนโดมิเนียม แมนชั่น อพารทเมนท อาคารพาณิชย บานพัก
อาศัย หางสรรพสิน คา รานคา และอาคารสํา นักงาน ดังนัน้ การดําเนินการกอสรางที่มีการใช
ทาวเวอร เครน (Tower crane) อาจเกิดผลกระทบตอผูพักอาศัยบริเวณโดยรอบ รวมถึงผูใชรถใช
ถนนดานหนาโครงการ และผูที่ใชทางเทาสาธารณะสัญจรผานดานหนาโครงการ ทําใหเกิดความ
กังวลตอความปลอดภัยจากอุบตั เิ หตุจากการใชทาวเวอรเครน ไดในระดับหนึง่
สําหรับรถยนต รถขนสงคนงานกอสรางและรถบรรทุกขนสงวัสดุในชวงกอสราง คาดวาจะมีจํานวน
รถเขา ออกสูงสุดประมาณ 44 เที่ยว ในลักษณะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ซึง่ ตองเขามาจอดภายใน
โครงการและหามจอดกีดขวางทางเขา ออกโครงการ
(3) ดานเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากการกอสราง ไดแก เสียงดังที่เกิดจากการทํางานของเครื่องจักรกล
การเคลื่อนยายวัสดุกอสราง การทิ้งเศษวัสดุกอสราง การตัด เจียร เจาะ ตอก และทุบ การขนสงวัสดุ
กอสรางและรถบรรทุกจอดติดเครื่องยนตทิ้งไวระหวางรอ และเสียงรบกวนจากคนงานกอสราง ซึง่
สวนใหญเปนเสียงตะโกนของคนงานกอสราง หากไดรับติดตอกันเปนเวลานานจะทําใหเกิดอันตราย
ตอการไดยิน เกิดภาวะรํา คาญ หรือหากเกิดขึ้นในชวงเวลาพักผอน อาจทํา ใหเกิดผลกระทบตอ
สุขภาพจิตตามมาได ทั้งนี้จะไดกําหนดมาตรการลดผลกระทบดานนี้ในหัวขอ 4.1.4 ระดับเสียง
(4) ดานการจราจร อาจมีการจอดรถกีด ขวางทางเขาออกบริเวณถนนที่เกี่ยวของ มีความเสี่ยงและ
โอกาสใหเกิดการเฉี่ยวชน และเกิดอุบัติเหตุได ทั้งนี้จะไดกําหนดมาตรการลดผลกระทบดานนี้ใน
หัวขอ 4.3.6 การคมนาคม
(5) ดานการเกิดอัคคีภัย อาจเกิดขึ้นไดจากการตกแตงอาคาร ดังนั้นจึงตองระมัดระวังสารระเหยไวไฟ
ซึ่งมีความเสี่ยง และมีโอกาสเกิดอัคคีภัยและลามไปยังพื้นที่ขางเคียงได โครงการจัดมาตรการใน
หัวขอ 4.4.8 การปองกันอัคคีภัย
การประเมินผลกระทบตอสุขภาพในชวงกอสรางจะพิจารณาจากกิจกรรม และรูปแบบของโครงการเปน
สําคัญ ซึ่งปจจัยที่จะนํามาพิจารณาในการประเมินผลกระทบ มีดังนี้
กิจกรรม/แหลงกําเนิด

ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอสุขภาพของประชาชน

1. คุณภาพอากาศ
ประชาชนมีโ อกาสเกิด โรคตอระบบทางเดิน หายใจ เนื่อ งจากฝุน
ละอองฟุงกระจาย และควันจากการเผาไหมของเครื่องยนตบรรทุก
การเกลี่ย ขุดปรับถมพื้นที่โครงการ ดวยเครื่องจักร
การขุดทําฐานราก บอหนวงนํ้า บอบําบัดนํ้าเสีย ถังเก็บนํ้าใตดิน และบอ และกิจกรรมจากการกอสราง
ฝุน ควัน และกลิน่ ทีเ่ กิดจากรถบรรทุก และเครือ่ งจักรอาจรบกวนการใช
ลิฟต
ชีวติ ประจําวันของผูทีอ่ ยูโดยรอบทําใหเกิดสภาวะทางจิตทีไ่ มดี
การเท หลอขึ้นโครงสรางอาคาร
จัดใหมีม าตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ตาม
การตัด เจียรกระเบื้องปูพื้น และผนังอาคาร
หัวขอ 4.1.3 คุณภาพอากาศ
การกวาดพื้นจากชั้นบนลงสูชั้นลาง โดยไมฉีดพรมนํ้า
การเทเศษวัสดุกอสรางที่มีฝุนปะปน จากชั้นบนลงชั้นลาง
การผสมปูน ซีเ มนตเพื่อ กอฉาบผนัง ปูก ระเบื้อ ง โดยขาดความ
ระมัดระวัง
การขนถาย และเทวัสดุกอสรางจากรถบรรทุก
เขมาควันและกลิ่นไอเสียของเครื่องยนตจากรถคนงานกอสราง และ
รถบรรทุกขนสงวัสดุกอสราง ทําใหเกิดกาซ CO, HC, NO2 และ SO2
ฝุน และเศษดินตกหลนบนถนนภายในโครงการ และถนนสาธารณะ บริเวณ
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ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอสุขภาพของประชาชน

2. ระดับเสียง
ขั้นตอนขุดเจาะทําฐานราก เสาเข็ม และขึ้นโครงสรางอาคาร
วัสดุอุปกรณเครื่องมือ และเครื่องจักรที่กอใหเกิดเสียงไดแก Crane
เครื่องตัดเหล็ก สวาน และเครื่องเจียร
ขัน้ ตอนการทํางาน ไดแก งานขุดเจาะ ทําฐานราก งานโครงสราง การตอก
การทุบ การโยนเศษวัสดุกอสรางหรือไมแบบจากทีส่ งู และการ กระทบกัน
ของแผนเหล็ก
รถบรรทุกขนสงวัสดุกอสราง ในการเรงเครื่อง การติดเครื่อง และการ
ขนวัสดุขึ้น ลงจากรถบรรทุก
คนงาน จากการตะโกน พูดคุย รองเพลง และใชวาจาทีไ่ มเหมาะสม

มีโอกาสเสี่ยงตอการไดยินเสียงจากการลงวัสดุกอสราง การเจาะ การ
ตอก การเคาะ การตัด การเจียร และการทิ้งเศษวัสดุกอสรางลงจาก
อาคาร
เสียงที่เกิดจากการลงวัสดุกอสรางและเสียงตะโกนคุยกันของคนงาน
กอสราง อาจรบกวนโสตประสาททําใหเกิดสภาวะทางจิตที่ไมดี
จัดใหมีม าตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ตาม
หัวขอ 4.1.4 ระดับเสียง

3. แรงสั่นสะเทือน
ขั้นตอนในการทําฐานราก และเสาเข็ม
วัสดุอุปกรณเครื่อ งมือ และเครื่องจักรที่กอใหเกิดการสั่นสะเทือ น
ไดแก Crane เครื่องตัดเหล็ก สวาน และเครื่องเจียร

ผูพักอาศัยใกลเคียงทีส่ มั ผัสการสัน่ สะเทือนเปนเวลานานอาจสงผล
กระทบตอทางเดินอาหาร เชน แผลในกระเพาะอาหาร และการขับถาย
ผิดปกติ ความคมชัดของการมองเห็นเสือ่ ม และมีอาการเดินเซ เปนตน
การสั่นสะเทือนจากการกอสรางโครงการ อาจรบกวน การใชชีวิต
ประจําวันของประชาชนที่อยูอาศัยใกลเคียงได
จัดใหมีม าตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ตาม
หัวขอ 4.1.5 แรงสั่นสะเทือน

ดานหนาโครงการ

4. การจัดการขยะมูลฝอย
เปนแหลงเพาะพันธุที่สําคัญของเชื้อโรค แมลงวัน หนู แมลงสาบ ซึ่ง
การจัดการขยะที่เ กิดขึ้นทั้งจากคนงานกอสราง และจากกิจกรรม เปนพาหะนําโรคมาสูคน
การกอสรางคาดวาจะสงผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียง ตลอดจนในพื้นที่ จัดใหมีม าตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ตาม
กอสรางของโครงการสามารถควบคุมและจัดการได
หัวขอ 4.3.3 การจัดการขยะ
5. การจัดการนํ้าเสีย
การบําบัดนํ้าเสียที่เกิดจากกอสราง และจากคนงานกอสราง
จัดใหมีหองนํ้าสําหรับคนงาน จํานวน 12 หอง ภายในพื้นที่กอสราง
ใชระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบเกรอะ กรองไรอากาศ และเติมอากาศ
ขนาดความจุถัง 10 ลูกบาศกเมตร/วัน

เกิดเชื้อจุลินทรีย พยาธิ โปรโตซัวที่ทําใหเกิดโรคได โดยเชื้อโรคเหลา
นี้จะเขาสูรางกายจากการสัมผัสเขาทางปาก และกินโดยไมไดตั้งใจ
จัดใหมีม าตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ตาม
หัวขอ 4.3.5 ระบบบําบัดนํ้าเสียรวม

6. อุบัติเหตุจากการกอสราง และขนสงวัสดุกอสราง
เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจากการตกหลนของวัสดุกอสราง
การกีดขวางการจราจร และการเกิดอุบัติเหตุจากชวงกอสรางจะเกิด ประชาชนมีความเสี่ยงตอการไดรับอุบัติเหตุบนทองถนนเพิ่มมากขึ้น
จากรถบรรทุกขนสงดิน หรือวัสดุกอสรางเปนสําคัญ เนื่องจากเปนรถ เกิดความกังวลตออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการขนสงและการกอสราง
ขนาดใหญ
จัดใหมีม าตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ตาม
การขนสงวัสดุกอสราง โครงการมีการวางแผนการขนสงใหเหมาะสมและ
หัวขอ 4.3.6 การคมนาคม
จัดใหมีเจาหนาทีอ่ ํานวยความสะดวกและจัดการจราจรบริเวณดานหนา
โครงการตลอดเวลากอสราง
7. สุขภาพของประชาชน
1. จัดเจาหนาที่เขาตรวจเยี่ยม/สอบถามปญหาสุขภาพของผูพักอาศัย
การกอสรางทีข่ าดความระมัดระวังมักสงผลตอสุขภาพของชุมชน ทัง้ ใน ใกลเคียงพื้นที่โครงการทุกเดือน
ดานการเกิดโรคระบาดจากคนงานกอสราง และกิจกรรมกอสราง ซึง่ เปน 2. กรณีเกิดการเจ็บปวย ทั้งผูพักอาศัย พนักงาน หรือผูใชบริการของ
สาเหตุ ทําใหเกิดผลตอสุขภาพทั้งภายในโครงการ และพืน้ ที่ขางเคียง
อาคารขางเคียง หากมีใบรับรองแพทยยืนยันวาไดรับผลกระทบจาก
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การกอสรางของโครงการ เจาของโครงการตองรับผิดชอบคารักษา
พยาบาลทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด
3. จัดใหมีการบันทึกสถิตกิ ารเกิดอุบตั ิเหตุและปญหาดานสุขภาพของผู
ทีพ่ ักอาศัยขางเคียงโครงการ เพือ่ หามาตรการปองกันและแกไขผลกระ
ทบโดยทันที และปองกันการเกิดอุบตั เิ หตุซํ้า

8. สุขภาพของคนงานกอสราง
1. จัดใหมีการตรวจสุขภาพและโรคติดตอของคนงานกอสรางกอนรับ
เขาทํางาน เพื่อปองกันปญหาดานสุขภาพที่อาจเปนพาหะนําโรค
การกอสรางที่ขาดความระมัดระวังมักสงผลตอสุขภาพของชุมชน ทัง้
ในดานการเกิดโรคระบาดจากคนงานกอสราง และกิจกรรมกอสราง 2. จัดใหมีการตรวจสุขภาพของคนงานอยางตอเนื่อง อยางนอยปละ 1
ซึ่งเปนสาเหตุ ทําใหเกิดผลตอสุขภาพทั้งภายในโครงการ และพืน้ ทีข่ าง ครั้ง หลังรับเขาทํางาน
เคียง
3. จัดใหมีการบันทึกสถิตกิ ารเกิดอุบตั ิเหตุ และปญหาดานสุขภาพของคน
งานกอสราง เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุตอคนงานกอสราง เพื่อหามาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบโดยทันที และปองกันการเกิดอุบตั เิ หตุซํ้า
4. จัดใหมีเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องตน พรอมทั้งจัดเตรียมรถสงผู
บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง หรือกรณีฉุกเฉิน
5. จัดใหมีการติดตามขาวและสถานการณ เมื่อเกิดโรคติดตอรายแรง
และปฏิบัติตามมาตรการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
6. กรณีท่มี วี คั ซีนโควิด 19 ใหฉีดวัคซีนใหแก วิศวกรโครงการ ผูควบคุม
การกอสรางคนงานกอสราง และพนักงานในพืน้ ทีก่ อสรางที่เกีย่ วของ
ทัง้ หมด ทีม่ คี วามเสีย่ งตอการติดตอจากโควิด 19

2) การประเมินผลกระทบตอสุขภาพชุมชน ชวงเปดดําเนินการ
สรุปผลกระทบตอสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนที่อยูบริเวณโดยรอบโครงการ และผูพักอาศัยใน
โครงการ และมาตรการปองกันลดผลกระทบสิ่งแวดลอม มีดังนี้
กิจกรรม/แหลงกําเนิด

ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอสุขภาพของประชาชน

1. คุณภาพอากาศ
เกิดจากการระบายความรอนออกจากเครือ่ ง มีการใชเครือ่ งปรับอากาศ ขนาด 1,067 ตัน เกิดความรอนจากคอยลรอนสูบรรยากาศโดยรอบ
ปรับอากาศออกสูบรรยากาศภายนอกโดย โครงการประมาณ 0.085 ๐ C ทําใหอุณหภูมสิ งู สุดเพิม่ ขึ้นจาก 36.1 ๐ C เปน 36.185 ๐ C คาดวา
รอบโครงการ
เกิดขึ้นแบบไมมีนัยสําคัญ
เชื้อโรคที่เกิดจากเครื่องปรับอากาศ

คาดวาเกิดเชื้อแบคทีเรียลีจิโอเนลลา นิวโมฟลา นอยมาก เนื่องจากโครงการเลือกใชเปนเครื่อง
ปรับอากาศแบบแยกสวน (Split type) และสารทําความเย็นเปนชนิดที่ไ มเปนอันตรายตอ
รางกาย และไมติดไฟ

มลภาวะที่เกิดจากรถยนตของผูพักอาศัยใน 1. ความเขมขนของสารมลพิษที่เกิดขึ้นจากลานจอดรถยนตของผูเขาพักอาศัย
โครงการ
ฝุนละอองรวม (TSP) รวมกับคุณภาพอากาศบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการในปจจุบนั 0.094 มิลลิกรัม/ลูกบาศก
เมตร คาดวาจะเกิดขึน้ 0.0953 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร (คามาตรฐาน 24 ชัว่ โมง ไมเกิน 0.33
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร)
ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) รวมกับคุณภาพอากาศบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการในปจจุบนั
0.051 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร คาดวาจะเกิดขึน้ 0.0513 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร (คามาตรฐาน
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24 ชัว่ โมงไมเกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร)
กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) รวมกับคุณภาพอากาศบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการในปจจุบนั 0.001 ppm
คาดวาจะเกิดขึน้ 0.001 ppm (คามาตรฐาน 24 ชัว่ โมง ไมเกิน 0.12 ppm)
กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) รวมกับคุณภาพอากาศบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการในปจจุบนั 0.82 มิลลิกรัม/
ลูกบาศกเมตร คาดวาจะเกิดขึน้ 0.8204 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร (คามาตรฐาน 1 ชัว่ โมง ไมเกิน 34.2
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร)
สารประกอบไฮโดรคารบอน (HC) รวมกับคุณภาพอากาศบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการในปจจุบนั 3.45
ppm คาดวาจะเกิดขึน้ 3.4501 ppm (ปจจุบนั ไมมีคามาตรฐานกําหนดไว)
ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) รวมกับคุณภาพอากาศบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการในปจจุบนั 0.023 ppm คาด
วาจะเกิดขึน้ 0.023 ppm (คามาตรฐาน 1 ชัว่ โมงไมเกิน 0.17 ppm)
2. กาซคารบอนไดออกไซดจากไอเสียรถยนต เกิดขึน้ ประมาณ 843.67 กรัม/ชัว่ โมง ขณะทีต่ นไม
ในโครงการดูดซับ CO2 ได 3,254.48 กรัม/ชั่วโมง หรือ 32,544.8 กรัม/วัน
3. การสะสมความรอนของอากาศจากรถยนต การเผาไหมเชื้อเพลิงทําใหเกิดไอเสียพรอมความ
รอนจากการเผาไหมสูอากาศภายนอก 0.0001 ๐ C ซึง่ เปนปริมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ แบบไมมีนยั สําคัญ
ตอการเกิดผลกระทบ
จัดใหมีมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม ตามหัวขอ 4.1.3 คุณภาพอากาศ

2. เสียงดังจากการเขาพักอาศัย

เมื่อมีผูพักอาศัยเขามาพักเปนจํานวนมากอาจสงผลกระทบดานเสียง เชน
1.เสียงดังจากรถยนต
2.เสียงดังจากการพูดคุยของผูพักอาศัย
เสียงที่เกิดจากการรถยนต และการตะโกนคุยกันของผูพักอาศัย อาจทําใหเกิดเหตุรําคาญได
จัดใหมีมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม ตามหัวขอ 4.1.4 ระดับเสียง

3.ความเจ็บปวยทีเ่ กิดจากความเกีย่ วของทางนํ้า เชื้อโรค จุลินทรียและสารเคมีที่ปนเปอนในนํ้า อาจสงผลกระทบตอระบบทางเดินอาหาร และ
ความสะอาดของถังเก็บนํ้าสํารองของโครงการ ผิวหนังได
จัดใหมีมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามหัวขอ 4.3.1 การใชนํ้า
4. ความสะอาดของสระวายนํ้า
ความสะอาดสวนประกอบของสระวายนํ้า และคุณภาพนํ้าภายในสระวายนํ้า เนื่องจากถานํ้าใน
การขาดการดูแลรัก ษาความสะอาดสวน สระวายนํ้าไมสะอาด จะสงผลตอสุขภาพของผูใชงานสระวายนํ้า
ประกอบของสระวายนํ้า และคุณ ภาพนํ้า จัดใหมีมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามหัวขอ 4.3.1 การใชนํ้า
ภายในสระวายนํ้า
5. การจัดการขยะมูลฝอย
เปนแหลงเพาะพัน ธุที่ส ํา คัญ ของเชื้อ โรค แมลงวัน หนู แมลงสาบ ซึ่ง เปนพาหะนํา โรค
การเก็บสะสมขยะมูลฝอยไวภายในโครงการ มาสูคน
นานเกินไป และเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค
จัดใหมีมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม ตามหัวขอ 4.3.3 การจัดการขยะ
6. การจัดการนํ้าเสีย
ไมมีการบําบัดนํ้าเสีย

7. อุบัติเหตุจากการจราจร

เกิดเชื้อจุลินทรีย พยาธิ โปรโตซัวที่ทําใหเกิดโรคได โดยเชื้อโรคเหลานี้จะเขาสูรางกายจากการ
สัมผัสเขาทางปาก และกินโดยไมไดตั้งใจ
จัดใหมีมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามหัวขอ 4.3.5 ระบบบําบัด
นํ้าเสียรวม
การพัฒนาโครงการจะทําใหมีผูเขาพักอาศัยในบริเวณนี้เพิ่มขึ้น เปนผลใหการจราจรบนถนน
ลาดพราว และถนนที่เกี่ยวของเพิ่มจํานวนขึ้น และสงผลกระทบตอความเสี่ยงในการเกิด
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อุบัติเหตุทางทองถนนเพิ่มมากขึ้น
การจราจรในโครงการ โดยเฉพาะมุมอับ ซึง่ กอใหเกิดอุบตั เิ หตุ และเกิดการบาดเจ็บตอรางกายได
จัดใหมีมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม ตามหัวขอ 4.3.6 การคมนาคม

8. อุบัติเหตุจากการเกิดอัคคีภัย
มีระบบปองกันอัคคีภัย

เนื่องจากโครงการเปนอาคารขนาดใหญพิเศษ และอาคารสูง มีการออกแบบระบบปองกัน และ
เตือนเหตุเพลิงไหมที่ความสอดคลอง และครบถวนเปนไปตามกฎหมายขอบังคับของอาคาร
ขนาดใหญพิเศษและอาคารสูง เพื่อใหเกิดความปลอดภัยสูงสุดตอผูพักอาศัย
จัดใหมีมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามหัวขอ 4.4.8 การปองกัน
อัคคีภัย

9.การเขาพัก อาศัยของผูพัก อาศัยจํานวน การพัฒนาโครงการ ทําใหมีผูพักอาศัยในบริเวณดังกลาวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมาจากหลากหลาย
มาก
อาชีพ ตางทองที่มาอยูรวมกัน ในเขตรั้วโครงการเดีย วกัน อาจมีความขัด แยงทางความคิด
วัฒนธรรมการเปนอยู ตลอดจนจิตใตสํานึกของแตละคน กรณีที่ไมมีการปรับความคิดหรือไมมี
การพูดคุย หรือไมมีกิจกรรม อาจกอใหเกิดความขัดแยงกันได
จัดใหมีมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามหัวขอ 4.4.9 สุนทรียภาพ
และทัศนียภาพ
10. การพลัดตกจากที่สูง

การพลัดตกจากที่สูงในชวงเปดดําเนินการ อาจมีสาเหตุมาจากการขาดความระมัดระวัง ไดแก
การทําเศษวัสดุตกหลน เปนตน
จัดใหมีมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังนี้
1. จัด ใหมีฝายชางและเจาหนาที่คอยตรวจสอบตําแหนงจุด เสี่ยงที่ม ีผ ลตอการพลัด ตกจาก
อาคารอยางสมํ่าเสมอ และแกไขอยางเรงดวน
2. รณรงคและติด ปายประกาศใหผูพักอาศัยภายในโครงการ ระมัดระวังสิ่งของตางๆ เชน
เสื้อผา กระถางตนไม หรือวัสดุอื่นๆ ตกหลนสูพื้นที่ขางเคียง
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3) การประเมิน ความเพีย งพอ และการสงตอผูปวย และระยะหางจากโครงการไปยัง สถานบริก าร
สาธารณสุข
3.1) ความเพียงพอของสถานบริการสาธารณสุข
ความสามารถในการรองรับผูปวยของสถานบริการสาธารณสุขที่อยูโดยรอบโครงการ และภายในเขต
บางกะปและใกลเคียง ในระยะ 3 กิโลเมตร พิจารณาจากจํานวนบุคลากรทางการแพทย และจํานวนเตียงของสถาน
พยาบาล และจํานวนผูปวยที่มาใชบริการ จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตรทรัพยากรสุขภาพกรุงเทพมหานคร มีราย
ละเอียด ดังนี้ (ขอมูลประชากรทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบวา
ในป พ.ศ. 2554 ประชากรในเขตบางกะป มีจํานวน 148,645 คน และป พ.ศ. 2562 ประชากรในเขตบางกะป มี
จํานวน 146,108 คน)
ตารางที่ 4.4 3 ขอมูลจํานวนเตียง และบุคลากรทางการแพทย ตอจํานวนประชากร เขตบางกะป
จํานวนเตียง และบุคลากรทางการแพทย
ป 2554

จํานวนผูปวย
ป 2554

จํานวนผูปวย
ป 2562

สถานบริการสาธารณสุข
เตียง
(เตียง)

แพทย
(คน)

ทันตแพทย
(คน)

พยาบาล
(คน)

1) โรงพยาบาลเวชธานี

500

620*

46*

204*

2) โรงพยาบาลรามคําแหง

486

508

39

281

3) โรงพยาบาลลาดพราว

200

128*

25*

93*

4) โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร

400

596

28

242

299772

3

2

13

18085

5) ศูนยบริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก
รวม

1,586

1,855

140

833

สัดสวนตอประชากรเขตบางกะป
ป 2554 (148,645 คน)

1 : 94

1 : 80

1 : 1,062

1 : 178

สัดสวนตอประชากรเขตบางกะป
ป 2562 (146,108 คน)

1 : 92

1 : 79

1 : 1,044

1 : 175

1:5,000 1:10,000

1:400

ไดตาม
เกณฑ

ไดตาม
เกณฑ

เกณฑจํานวนแพทย ทันตแพทย และ
พยาบาล ของกระทรวงสาธารณสุข
สรุป

ไดตาม
เกณฑ

ผูปวยนอก
(ครั้ง)

647322

ผูปวยใน
(ราย)

90049

7738

ผูปวยนอก
(ครั้ง)

ผูปวยใน
(ราย)

306,067

9,487

687,438

26,565

38,548

7,538

438,558

15,393

19,903

ที่มา : ดัดแปลงจากขอมูลจาก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรทรัพยากรสุขภาพกรุงเทพมหานคร
http://gishealth.moph.go.th/gisbangkok/gmap.php
หมายเหตุ : * ขอมูลป พ.ศ. 2562
ไมมีขอมูล

จากขอมูลในระดับสากลองคการอนามัยโลก (WHO) กําหนดจํานวนแพทย และพยาบาล ตอประชากรไวที่
2.28 คนตอประชากร 1,000 คน จากขอมูลของสภาการพยาบาลที่มีการศึกษาการคาดประมาณความตองการพยาบาลใน
ระยะ 10 ปขางหนา ดวยวิธี Health demand method ทั้งจากการใชบริการของประชาชนไทยและตางชาติ พบวา ใน
ระหวางป พ.ศ. 2553 2562 ประเทศไทยจะมีความตองการพยาบาลในอัตราสวน พยาบาล 1 คน ตอ ประชากร 400 คน
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และกระทรวงสาธารณสุข ระบุวา จํานวนแพทย สัดสวนทีค่ วรจะเปนคือ 1 คน ตอประชากร 5,000 คน จํานวนทันตแพทย
สัดสวนที่ควรจะเปนคือ 1 ตอ 10,000 คน
สํา หรับ อัตราสวนจํา นวนบุคลากรทางการแพทย ป พ.ศ. 2554 และ 2562 (ขอมูลปลาสุดในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรทรัพยากรสุขภาพกรุงเทพมหานคร) ตอจํานวนประชากรในเขตบางกะป ป พ.ศ. 2554 และ 2562
ในตารางขางตน พบวา อัตราสวนของบุคลากรทางการแพทย ตอจํานวนประชากรมีคาไมเกินเกณฑที่เหมาะสม ซึ่งสถาน
พยาบาลในเขตบางกะป และโดยรอบโครงการในระยะ 3 กิโลเมตร ยังสามารถรองรับผูปวยไดเพียงพอ
3.2) การสงตอผูปวย
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 ตั้งอยูที่ ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดระดับการใหบริการของสถานบริการสาธารณสุขที่อยูโดยรอบโครงการในระยะ 3
กิโลเมตร ดังนี้
ระยะหางจากโครงการ
ตามเสนทางการเดินทาง

สังกัด

ระดับ
การใหบริการ

เลขที่ 1 ซอยลาดพราว 111 ถนน
ลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กทม.

110 เมตร

เอกชน

ทุติยภูมิ

โรงพยาบาลรามคําแหง

เลขที่ 2138/1 ถนนรามคํา แหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะป กทม.

2.4 กิโลเมตร

เอกชน

ทุติยภูมิ

3

โรงพยาบาลลาดพราว

เลขที่ 2699 ถ. ลาดพราว แขวง คลอง
เจาคุณสิงห เขตวังทองหลาง กทม.

3.2 กิโลเมตร

เอกชน

ทุติยภูมิ

4

โรงพยาบาลสมิติเวช
ศรีนครินทร

เลขที่ 488 ถนน ศรีน คริน ทร แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

5.2 กิโลเมตร

เอกชน

ทุติยภูมิ

5

ศูน ยบริก ารสาธารณสุข เลขที่ 4 ซอยรามคําแหง 40 (เสริมมิตร)
35 หัวหมาก
ถนนรามคํา แหง แขวงหัว หมาก เขต
บางกะป กทม.

2.3 กิโลเมตร

กรุงเทพมหานคร

ปฐมภูมิ

ลําดับ สถานบริการสาธารณสุข

ที่ตั้ง

1

โรงพยาบาลเวชธานี

2

การสงตอผูปวยจากโครงการในชวงกอสรางและเปดดําเนินการ ซึง่ ในโครงการจะจัดใหมีจดุ ปฐมพยาบาล
เบื้องตนในโครงการ หากเกิดอุบตั ิเหตุรายแรง ตองมีเจาหนาที่จดั สงผูปวยไปยังสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาของผูปวย
หรือหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ใหพิจารณาจากระยะทาง และเวลาในการสงตัวผูปวยไปยังสถานบริการสาธารณสุขทีใ่ กลทีส่ ดุ และ
มีขดี ความสามารถในการรักษาผูปวยได (ภาพที่ 4.4 1)
โดยสถานบริการสาธารณสุขแตละแหงจะประเมินผูปวย หากเกินขีดความสามารถในการรักษาจะทําการ
สงตอผูปวยไปยังสถานพยาบาลที่มรี ะดับการใหบริการที่สงู และครอบคลุมกวา ซึง่ จะมีความพรอมดานอุปกรณในการ
ตรวจวินิจฉัย การรักษาที่ครบถวนทันสมัย และมีแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานตางๆ โดยระบบการสงตอผูปวยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติวา รัฐตองจัดสง และสงเสริมการสาธารณสุขใหประชาชนไดรับ
บริการทีไ่ ดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง การพัฒนาระบบสงตอทุกจังหวัดไดดําเนินการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง และ
เปนรูปธรรม มีการแตงตัง้ คณะกรรมการพัฒนาระบบสงตอผูปวยระดับจังหวัด จัดระบบกํากับ ติดตามและประเมินผลมีการ
ประชุมและตกลงรวมกันทบทวนบทเรียนจากการสงตอที่มปี ญหา มีนวัตกรรมการสงตอระบบ IT (Refer Online) มาใช
ประกอบการดําเนินงานรับสงผูปวย ทําใหการประสานการสงตอผูปวยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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พื้นที่โครงการ

มาตราสวน
0

กม.
0.50

1.0

ภาพที่

4.4-1

ตําแหนงที่ตั้งสถานพยาบาลใกลเคียงโครงการ
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ชวงกอสราง
คาดวาจะใชเวลาในการกอสรางโครงการ เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 23 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร รวม
ประมาณ 24 เดือน จะมีคนงานกอสรางเขามาทํางานยังพืน้ ทีโ่ ครงการ ประมาณ 300 คน
ซึง่ หากคนงานกอสรางเกิดอุบตั เิ หตุจากการกอสราง โครงการไดจัดใหมีหองปฐมพยาบาล เพื่อเปนจุดปฐมพยาบาล
ชวยเหลือเบื้องตนแกผูบาดเจ็บ หรือเกิดการเจ็บปวยอยางทันทีทันใดเมื่อ เกิดเหตุการณเฉพาะหนาขึ้น กอนสงตอผู
ประสบเหตุไปยังสถานพยาบาล โดยผูรับเหมากอสรางสามารถเลือกใชสถานพยาบาลที่อยูใกลเคียงพื้นที่กอสรางหรือ
สถานพยาบาลที่ตนเองมีสิทธิ์การรักษาได สถานพยาบาลในเขตบางกะป และโดยรอบโครงการ ยังสามารถรองรับผู
ปวยไดเพียงพอ ดังนั้นคาดวาผลกระทบจะเกิดในระดับตํ่า
กําหนดมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ในดานการสาธารณสุขในสวนการประเมินสงตอผู
ปวย ชวงกอสราง ไวดังนี้
1. จัดใหมีหองปฐมพยาบาล และอุปกรณที่จํา เปนในการปฐมพยาบาลตามที่กฎหมายกํา หนด และ
อุปกรณปฐมพยาบาลจะตองอยูในหองปฐมพยาบาลพรอมทําเครื่องหมายไว รวมทั้งมีการเก็บดูแลให
อยูในสภาพเรียบรอยและปลอดภัยพรอมใชงานไดตลอดเวลา
2. มีการอบรมคนงานกอสรางทุกคนจะตองทราบระเบียบวิธีการแจงเหตุ และที่ตั้งของโทรศัพท โดย
หมายเลขแจงเตือนฉุกเฉินจะตองแสดงไวใหเห็นชัดเจน
3. ตองวางแผนการฝกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้อ งตนแกคนงานกอสราง และการอบรมการ
ปฐมพยาบาลและการนําสงผูปวยใหกับหัวหนางานทุกคน
4. จัดใหมีรถรับ สง ที่พรอมใชงาน ประจํา พื้นที่กอสราง จํานวน 1 คัน เพื่อเคลื่อนยายผูปวย หรือผู
บาดเจ็บจากการทํางาน
5. จัดใหมีเบอรติดตอรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือเบอรสถานพยาบาลใกลเคียง ติดประกาศไวบริเวณพืน้ ทีก่ อสราง

ชวงเปดดําเนินการ
ชวงเปดดําเนินการ คาดวาจะมีผูพักอาศัยและพนักงานในโครงการ ประมาณ 1,962 คน ซึ่งผูพักอาศัยบาง
สวนอาจเลือกเขาใชบริการในสถานพยาบาลที่อยูใกลพื้นที่พักอาศัย หรือสถานพยาบาลอื่นๆ ไดตามสิทธิการรักษา
ตามสวัสดิการของที่ทํางาน หรือตามความตองการของแตละบุคคล จึงมีการกระจายความหนาแนนของการใชบริการ
สถานพยาบาลในบริเวณโดยรอบโครงการของผูพักอาศัยในโครงการ สถานพยาบาลในเขตบางกะป และใกลเคียง
สามารถรองรับผูปวยไดเพียงพอ โดยจัดใหมีจุดปฐมพยาบาลเบื้องตน มีการอบรมเจาหนาที่ใหสามารถปฐมพยาบาล
เบื้องตนได มีเบอรติดตอรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือเบอรสถานพยาบาลใกลเคียง และเบอรโทรศัพทที่จําเปนไวบริเวณ
หองนิติบุคคล และติดประกาศไวบริเวณโถงลิฟตโดยสาร ดังนั้นคาดวาผลกระทบจะเกิดในระดับตํ่า
กําหนดมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ในดานการสาธารณสุข ในสวนการประเมินสงตอผู
ปวย ชวงเปดดําเนินการ ไวดังนี้
จัดใหมีจุดปฐมพยาบาลเบื้องตน โดยอบรมเจาหนาที่ใหสามารถปฐมพยาบาลเบื้องตนได มีเบอร
ติดตอรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือเบอรสถานพยาบาลใกลเคียง และเบอรโทรศัพทที่จําเปนไวบริเวณ
หองนิติบุคคล และติดประกาศไวบริเวณโถงลิฟตโดยสาร
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4.4.4 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ชวงกอสราง
ขั้นตอนกิจกรรมการกอสรางตั้งแตขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ การขนสงวัสดุกอสราง การทําฐานราก การขึ้น
โครงสราง งานตกแตงและเก็บงาน และงานรื้อถอนสํานักงานขาย ที่มักเกิดผลกระทบความปลอดภัยตอการทํางานของ
คนงานกอสราง หรือเจาหนาที่ใ นชวงกอสราง ไดแก ฝุนละออง เสียงดัง ความสั่น สะเทือน แสงจา อุบ ัติเหตุจาก
กิจกรรมการทํางาน สภาพเครื่องจักรและอุปกรณ และสารระเหยจําพวกทินเนอร และแลคเกอร เปนตน โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
1) การประเมินผลกระทบการทํางานตอการเจ็บปวยของคนงานกอสราง ประเมินถึงผลกระทบที่อาจจะเกิด
ขึ้นตอคนงาน จําแนกเปน 5 ประเภท ดังนี้
ผลกระทบดานฝุนละอองตอคนงานกอสราง
ผลกระทบดานเสียงตอคนงานกอสราง
ผลกระทบดานความสั่นสะเทือนตอคนงานกอสราง
ผลกระทบดานความรอนตอคนงานกอสราง
ผลกระทบดานแสงสวางตอคนงานกอสราง
(1.1) ผลกระทบดานฝุนละอองตอคนงานกอสราง
จากการศึกษาของ Enmett et al.,1992 อางถึงในนิรันดร จันทรตระกูล,2541: 109 122 พบวา คนงาน
กอสรางมีอัตราเสี่ยงตอการไดรับอันตราย จากอุบัติเหตุ และมีความเสี่ยงสูงเกี่ยวกับการไดรับสารมลพิษทางอากาศ โดย
อันตรายทีส่ ําคัญ ไดแก การสูดดมฝุนผง ทําใหเกิดโรคปอดแข็ง (pneumoconiosis) สารตะกั่วเปนพิษ พิษจากแอสเบส
ตอส และสารพิษอืน่ ๆ เชน สารเมธีลีนคลอไรด (methylene chloride) ทีน่ ํามาใชเปนตัวกําจัดคราบไขมัน (degreaser)
กําจัดสีเกา และใชเปนสารทําความสะอาด (solvent) พนทําโฟม (polyurethane foams) เมื่อสูดดมเขาไปมาก จะ
ทําใหเกิดอาการเปนพิษเฉียบพลัน เนื่องจากกอใหเกิดคารบอกซีฮีโมโกลบิน และยังเปนสารกอมะเร็งดวย โดยมีรายงาน
ระบุวา ผูปวยที่ปวยเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว สามารถพบไดในคนที่ทํางานในบริเวณที่มีการกอสรางสูงกวาปกติ
(Schusterman, Quinian, and Loswengart 1990:451 อางถึงใน นิรันดร จันทรตระกูล, 2541: 109 122)
กิจกรรมที่กอใหเกิดฝุนละออง ไดแก การขนสงวัสดุกอสราง และการกอสรางโครงการ โดยฝุนละอองที่
เกิดจากกิจกรรมกอสราง โดยฝุนละอองที่เกิดขึ้น ในพื้นที่กอสรางสวนใหญเปนฝุนขนาดใหญ ผลกระทบตอคนงาน
กอสรางสามารถตกสูบริเวณพื้นที่ไดงาย สงผลใหฝุนละอองที่ฟุงกระจายจํากัดอยูในบริเวณพื้นที่กอสราง ผูมีโอกาสได
รับสัมผัสมากที่สุด คือ คนงานกอสราง ซึ่งการไดรับสัมผัสสามารถสัมผัสโดยการหายใจ ระยะเวลาที่มีโอกาสรับสัมผัส
ประมาณ 8 ชั่วโมง โดยฝุนขนาดใหญสามารถผานไปถึงระบบหายใจสวนบนเทานั้น และ รางกายสามารถกําจัดดวยการ
ไอ จามหรือการหลั่งนํ้ามูก คาดวาคนงานกอสรางในโครงการจะไดรับฝุนละออง สรุปไดดังนี้
ความเขมขนฝุนละอองรวม (TSP) มีขนาดไมเกิน 100 ไมครอน โดยฝุนละอองมีผลกระทบตอสุขภาพ
อนามัยของคนงาน จากการรวมตัวของฝุนละอองกับสารมลพิษทางอากาศอืน่ ทําใหเกิดมลพิษมากขึน้
เมือ่ สูดดมเปนเวลานาน อาจทําใหเกิดการระคายเคือง แสบคอ และสงผลตอระบบทางเดินหายใจ คาด
วาจะเกิดขึ้นจากการกอสรางโครงการ 0.1262 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร เมื่อรวมกับคุณภาพอากาศ
บริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการในปจจุบนั เปน 0.094 มิลลิกรัม /ลูกบาศกเมตร (คามาตรฐานไมเกิน 15
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง ความปลอดภัยในการทํางานเกีย่ วกับ
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ภาวะแวดลอม (สารเคมี) พ.ศ.2550) ซึง่ คาดวาคนงานกอสรางอยูบริเวณแหลงกําเนิดฝุน นาจะไดรับ
ความเขมขนของฝุนละอองรวมในปริมาณทีม่ ากกวาปกติ
ความเขมขนฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 10) ปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน จะเขาสูรางกาย
ทางระบบหายใจ โดยตรง ฝุนขนาดนีส้ ามารถเขาไปสะสมอยูในถุงลมปอดได โดยฝุนขนาดเล็กสวน
หนึง่ จะมาจากการเผาไหมทีไ่ มสมบูรณในเครื่องยนตดีเซลทีเ่ กิดจากรถบรรทุก สวนการเผาไหมในรถ
เครื่องยนตเบนซินจะพบนอยมาก คาดวาเกิดฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) จากการกอสรางโครงการ
0.0600 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร เมื่อรวมกับคุณภาพอากาศบริเวณพืน้ ที่โครงการในปจจุบนั เปน
0.051 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร (คามาตรฐานไมเกิน 5 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม (สารเคมี) พ.ศ.2550)
ซึง่ คาดวาคนงานกอสรางอยูบริเวณแหลงกําเนิดฝุน นาจะไดรับความเขมขนของฝุนละอองในปริมาณ
ทีม่ ากกวาปกติ
หากคนงานไดรับฝุนละอองที่เกิดจากกิจกรรมการกอสรางในปริมาณที่ทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ
ของคนงานแลวยอมทําใหเกิดปญหาในการทํางานของคนงานเหลานี้ เชน เกิด การหยุดงาน การทํา งานไดไมเต็ม
ประสิทธิภาพ หรือเมื่อมาทํางานแลวรางกายไมพรอมจนอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุในการทํางานได เปนตน โดยปญหาจาก
ฝุนละอองทีส่ งผลกระทบตอสุขภาพของคนงาน อาจเปนปญหาทีส่ งผลระยะยาว คือ ไมสงผลกระทบทันทีตอโครงการ
กอสราง โดยทําใหเกิดโรคที่เกีย่ วของกับระบบทางเดินหายใจ เชน โรคหลอดลมอุดตันแบบเรือ้ รัง โรคซิลิโคซิส หรือโรคปอด
ที่เกิดจากการสูดผงซิลิกา เปนตน (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, หนวยขอสนเทศวัตถุอนั ตราย และความปลอดภัย, 2551)
การควบคุมฝุนละอองจากกิจกรรมในการกอสรางตามมาตรการที่กําหนดโดยกองอนามัยสิ่งแวดลอม
สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร ฝายสุขาภิบาลทั่วไป (2550) มีหลักและขอปฎิบ ัติในการควบคุมฝุนละอองจากการ
กอสรางที่ผูรับเหมาควรปฎิบัติตามดังตอไปนี้ (ภาพที่ 4.4 2)
กิจกรรม

มาตรการลดผลกระทบ

1.บริเวณกอสราง และทาง
เขา ออก

จัดเก็บอุปกรณและสถานทีส่ ําหรับลางทําความสะอาดลอและตัวถังรถกอนออกจากสถานที่กอสราง
จัดทํารั้วชั่วคราวแบบ Matel Sheet สูง 6 เมตร รอบสถานที่กอสราง และมีสิ่งปกคลุมทางเดินสําหรับปองกันวัสดุ
ตกหลนลงในที่สาธารณะดวย จัดทําทางเขาออกเพียง 1 ชองทางโดยใชยางแอสฟลต หรือคอนกรีตปูบริเวณทาง
เขา ออก
การกอสรางทีท่ ําใหเกิดมลภาวะ จะตองจัดใหทําในหองทีม่ หี ลังคาหรือมีผาคลุม และผนังปดดานขาง อีก 3 ดานดวย

2. การขนสงวัสดุ

รถบรรทุกวัสดุ หรือเศษวัสดุกอสรางตองมีผาใบคลุมมิดชิด
รถบรรทุกทีข่ นสงวัสดุตองไมบรรทุกนํ้าหนักเกินตามมาตรฐานของถนนทีท่ างกรุงเทพมหานครกําหนดไว
ไมทิ้งเศษวัสดุกอสรางที่ติดคางมากับรถบรรทุกลงบนถนน ทางระบายนํ้าหรือสถานที่สาธารณะ

3. การจัดกองวัสดุ

บรรจุผงซีเมนต หรือเคมีภัณฑในภาชนะที่ปกปดมิดชิด
กองวัสดุทม่ี ฝี นละออง
ุ
จะตองปดหรือคลุมในทีป่ ดลอมทัง้ ดานบนและดานขาง 3 ดาน หรือฉีดพรมนํ้าใหผิวเปยกอยูเสมอ
เมื่อมีการขนยายวัสดุที่มีฝุน ตองฉีดพรมนํ้ากอนยายทันที

4.การผสมคอนกรีต การใสไม
หรืองานที่ทําใหเกิดมลภาวะ

กิจกรรมการกอสรางที่กอใหเกิดฝุนละออง เชน การตัด การเจียร ในกระทําในหองที่มีหลังคาคลุม และผนังปด
ดานขางอีก 3 ดาน

5.การจัดเก็บวัสดุเหลือใช

ตองปกคลุมเศษวัสดุดวยผาคลุม หรือปดมิดชิดทั้งดานบน และดานขาง 3 ขาง

6.การควบคุมฝุนละออง และ ตองใชผาใบกอสราง (Mesh Sheet ชนิดกันไฟลาม) หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม ปดกั้นสิ่งกอสรางปองกันเศษวัสดุ
เศษวัสดุรวงหลน
กอสรางรวงหลนและฝุนละอองฟุงกระจาย
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กิจกรรม

มาตรการลดผลกระทบ

7.การปองกันที่ต ัว บุค คลของ
คนงานกอสราง

จัดใหคนงานมีการสวมใสหนากากปองกันมลพิษทุกครั้งที่ปฎิบัติงานที่กอใหเกิดฝุนละออง เชน กิจกรรมการตัด
เจียรกระเบื้อง และมีการเปลี่ยนหนากากปองกันมลพิษเปนประจําทุกสัปดาห

(1.2) ผลกระทบดานเสียงตอคนงานกอสราง
ขั้นตอนในการทํางาน ไดแก งานขุดเจาะฐานราก งานโครงสราง การตอก การทุบ การโยนเศษวัสดุ
กอสรางหรือไมแบบจากที่สูง และการกระทบกันของแผนเหล็กกอใหเกิดเสียงรบกวน ซึ่งสวนใหญเกิดจากการทํางาน
ของเครื่องจักร อุปกรณ และเครื่องมือชนิดตางๆ โดยคาระดับเสียงอางอิงของอุปกรณที่ใช ดังนี้
เครื่องจักรและอุปกรณกอสราง

จํานวน (คัน หรือ เครื่อง)

ระดับเสียง (dB(A)) ที่ระยะ 10 เมตร

(1) รถขุดตีนตะขาบ (Tracked Excavator)

1

76

(2) เครื่องตัดคอนกรีต

1

87

(3) รถบรรทุก (Lorry)

2

80

(4) เครื่องสํารองไฟ (Generator)

1

77

(1) เครื่องเจาะเสาเข็ม

2

89

(2) รถบรรทุก (Lorry)

5

80

(3) รถปูนซีเมนตผสม (Cement Mixer Truck)

5

80

(4) รถขุดตีนตะขาบ (Tracked Excavator)

1

76

(1) รถปูนซีเมนตผสม (Cement Mixer Truck)

5

80

(2) ทาวเวอรเครน (Tower Crane)

1

70

(3) รถบรรทุก (Lorry)

5

80

(1) รถบรรทุก (Lorry)

5

80

(2) เครื่องฉีดนํ้า (Water Jet Pump)

1

63

1. ชวงรื้อถอน

2. ชวงกอสรางฐานราก

3. ชวงขึ้นโครงสราง

4. ชวงเก็บงานและตกแตง

ที่ม า: Department for Environment Food and Rural Affairs; Gov.uk, Update of Noise Database for Prediction of Noise on
Construction and Open Sites, 2005
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1. การประเมินระดับเสียงที่คนงานไดรับ
การคํานวณระดับเสียงที่คนงานจะไดรับเสียง ตามระยะทางจากแหลงกําเนิด 1 20 เมตร คํานวณ
ไดจากสมการ ดังนี้

L1

L2

เมื่อ
โดยที่

LL

=
=

L2
L1
S1
S2
L2

=
=
=
=
=

=

20log (S2/S1)

LL

S2
คาสัมประสิทธิก์ ารดูดกลืน, ใช American National Standard
Institute. ANSI.S1.26 1978. “Absorption of Sound by
atmosphere” for 28 ๐ C, relative humidity of 70% and a
frequency of 500 Hz. (0.26 dB/100m)
ระดับเสียงที่ตองการทราบ
ระดับเสียงที่แหลงกําเนิดเสียง (ที่ระยะอางอิง 10.0 เมตร)
ระยะอางอิงของแหลงกําเนิดเสียง (10.0 เมตร)
ระยะหางจากแหลงกําเนิด (1.0 เมตร)
L1 20log (S2/S1) S2

กรณีระดับเสียงทีค่ นงานจะไดรับที่ระยะ 1 เมตร ชวงกอสรางฐานราก สําหรับผูที่ควบคุมเครื่องเจาะ
เสาเข็ม
L2

= 89 (20log (1/10) – ((0.26/100) x 1)
= 109

dB(A)

การกอสรางอาคารจะมีการใชเครื่องมือและเครื่องจักรหลายชนิดในแตละกิจกรรม และเมื่อรวมเสียง
ในแตละประเภท กรณีที่เครื่องจักรทํางานพรอมกันจะสามารถประเมินระดับเสียงในภาพรวม จากการทํางานของ
เครื่องจักรดังกลาวคํานวณไดจากสูตรการรวมเสียง ดังนี้
Lp รวม

= 10log( 10Li/10)

เมื่อ Lp รวม

= ระดับเสียงรวม (dB(A))

Li

= ระดับเสียงจากแหลงกําเนิดแตละแหลง (dB(A))
ตัวอยางกรณีที่เครื่องจักรทํางานพรอมกัน ชวงกอสรางฐานราก
Lp รวม

= 10log (1089/101080/10+1080/10+1076/10)
8.9
8
8
7.6
= 10log (10 +10 +10 +10 )

= 90 (dB(A))
ซึ่งระดับเสียงรวมบางชวงของกิจกรรมของคนงานกอสรางจะไดรับมีคาเกินมาตรฐานที่กําหนดไว
(ไมเกิน 85 dB(A)) มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.4 5
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2. การประเมินระยะเวลาการทํางานที่คนงานสัมผัสเสียง (กรณีไมมีอุปกรณปองกัน)
การประเมินระยะเวลาการสัมผัสเสียง โดยการคํานวณเวลาการทํางานที่ยอมใหคนงานไดรับเสียง
กรณีเครื่องจักรทํางานพรอมกันในแตละกิจกรรม ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐาน
ระดับเสียงที่ยอมใหลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานในแตละวัน พ.ศ. 2561 โดยนายจางตองควบคุม
ระดับเสียงที่ลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทํางานในแตละวัน ไมใหเกินมาตรฐานตามตารางที่ 4.4 4
ตารางที่ 4.4 4 มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมใหลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานในแตละวัน
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางาน (TWA)
ไมเกิน (เดซิเบลเอ)

ระยะเวลาการทํางานที่สัมผัสเสียงตอวัน*
ชั่วโมง

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

16
12
10
8
6
5
4
3
2
2
1
1
1

นาที
42
5
21
2
11
31
35
16
48
38
30
24
19
15
12
9
7.5
6
5
4
3
2.5
2
1.5
1

ที่มา : ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมใหลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานในแตละวัน, 2561
หมายเหตุ * ระยะเวลาการทํางานที่ไดรับเสียงและระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางาน (TWA) ใหใชคามาตรฐานที่กําหนดในตาราง ขางตน
เปนลําดับแรก หากไมมีคามาตรฐานที่กําหนดตรงตามตารางใหคํานวณจากสูตรดังนี้
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T =

8
(L 85)/3

2
เมื่อ

T

หมายถึง

L

หมายถึง

เวลาการทํางานที่ยอมใหไดรับเสียง (ชั่วโมง)
ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)

* ในกรณีคาระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางาน (TWA) ที่ไดจากการคํานวณมีเศษทศนิยมใหตัด
เศษทศนิยมออก
คนงานกอสรางของโครงการจะไดรับเสียงจากเครือ่ งจักรและอุปกรณกอสรางไมเทากันขึน้ กับระยะทาง
จากแหลงกําเนิดเสียงไปสูตําแหนงที่คนงานปฏิบตั งิ านอยู ซึ่งคนงานทีป่ ฏิบตั งิ านใกลกับเครื่องจักรมากทีส่ ดุ มีความเสีย่ งใน
การเกิดอันตรายตอระบบการไดยิน เชน หูอ้อื หูหนวก เครียด โรคหัวใจ และความดันโลหิต ตามกฎกระทรวงเรือ่ งกําหนด
มาตรฐานในการบริหารจัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเกีย่ วกับ
ความรอน แสงสวาง เสียง พ.ศ. 2559 และประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงทีย่ อมให
ลูกจางไดรับเฉลีย่ ตลอดระยะเวลาการทํางานในแตละวัน พ.ศ.2561
สําหรับเสียงที่คนงานไดรับในแตละชวงกิจกรรมการกอสราง จากประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ ซึ่ง
ระดับเสียงรวมบางชวงของกิจกรรมของคนงานกอสรางจะไดรับ มีคาเกินมาตรฐานที่กําหนดไว (ไมเกิน 85 dB(A))
มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.4 5
ตารางที่ 4.4 5 ระดับเสียง (dB(A)) และเวลาที่ยอมใหรับเสียงดังตอเนื่องได (ชั่วโมง/วัน) ของคนงานไดรับจาก
กิจกรรมการทํางานในแตละชวงตามระยะทาง กรณีไมมีอุปกรณปองกันเสียง
ระดับเสียง
เครื่องจักรและ
อุปกรณกอสราง

ระดับเสียงตามระยะทางหางจากแหลงกําเนิด (dB(A))
(เวลาที่ยอมใหรับเสียงดังตอเนื่อง (ชั่วโมง/วัน))
กรณีไมมีอุปกรณปองกันเสียง

ระยะ
อางอิง
เวลาเดิน
ระยะ
เครื่องจักร
(ชัว่ โมง/วัน) 10 เมตร

(dB(A))

1 เมตร

5 เมตร

10 เมตร

15 เมตร

20 เมตร

1. ชวงรือ้ ถอน (อาคารสํานักงานขายโครงการ สูง 1 ชัน้ 1 อาคาร และพืน้ คอนกรีต)
(1) รถขุดตีนตะขาบ
(Tracked Excavator)

8
ชั่วโมง/วัน

76
dB(A)

96 dB(A)
(38 นาที/วัน)

82 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

76 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

72 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

70 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

(2) เครื่องตัดคอนกรีต

4
ชั่วโมง/วัน

87
dB(A)

107 dB(A)
(3 นาที/วัน)

93 dB(A)
(1 ชั่วโมง
16 นาที/วัน)

87 dB(A)
(5 ชั่วโมง
2 นาที/วัน)

83 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

81 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

(3) รถบรรทุก (Lorry)

4
ชั่วโมง/วัน

80
dB(A)

100 dB(A)
(15 นาที/วัน)

86 dB(A)
(6 ชั่วโมง
21 นาที/วัน)

80 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

76 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

74 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

(4) เครื่องสํารองไฟ
(Generator)

8
ชั่วโมง/วัน

77
dB(A)

97 dB(A)
(30 นาที/วัน)

83 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

77 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

73 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

71 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

กรณีเครือ่ งจักรทํางานพรอม
8
กันชวงรือ้ ถอน ทัง้ 3 กิจกรรม ชั่วโมง/วัน

88
dB(A)

108 dB(A)
(1 นาที/วัน)

94 dB(A)
(30 นาที/วัน)

88 dB(A)
(2 ชั่วโมง/วัน)

84 dB(A)
(5 ชั่วโมง 2 นาที/
วัน)

82 dB(A)
(8 ชั่วโมง/วัน)
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ระดับเสียง
เครื่องจักรและ
อุปกรณกอสราง

ระดับเสียงตามระยะทางหางจากแหลงกําเนิด (dB(A))
(เวลาที่ยอมใหรับเสียงดังตอเนื่อง (ชั่วโมง/วัน))
กรณีไมมีอุปกรณปองกันเสียง

ระยะ
อางอิง
เวลาเดิน
เครื่องจักร ระยะ
(ชัว่ โมง/วัน) 10 เมตร

(dB(A))

1 เมตร

5 เมตร

10 เมตร

15 เมตร

20 เมตร

2. ชวงทําฐานราก
(1) เครื่องเจาะเสาเข็ม

45 นาที/
หลุมเจาะ

89
dB(A)

109 dB(A)
(2 นาที/วัน)

95 dB(A)
(48 นาที/วัน)

89 dB(A)
(3 ชั่วโมง 11 นาที/
วัน)

85 dB(A)
(8 ชั่วโมง/วัน)

83 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

(2) รถบรรทุก (Lorry)

2
ชั่วโมง/วัน

80
dB(A)

100 dB(A)
(15 นาที/วัน)

86 dB(A)
(6 ชั่วโมง
21 นาที/วัน)

80 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

76 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

74 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

(3) รถปูนซีเมนตผสม
4
(Cement Mixer Truck) ชั่วโมง/วัน

80
dB(A)

100 dB(A)
(15 นาที/วัน)

86 dB(A)
(6 ชั่วโมง
21 นาที/วัน)

80 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

76 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

74 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

(4) รถขุดตีนตะขาบ
(Tracked Excavator)

8
ชั่วโมง/วัน

76
dB(A)

96 dB(A)
(38 นาที/วัน)

82 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

76 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

72 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

70 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

กรณีเครื่องจักรทํางาน
พรอมกัน ทั้ง 4 กิจกรรม

8
ชั่วโมง/วัน

90
dB(A)

110 dB(A)
(1.5 นาที/วัน)

96 dB(A)
(38 นาที/วัน)

(1) รถปูนซีเมนตผสม
4
(Cement Mixer Truck) ชั่วโมง/วัน

80
dB(A)

100 dB(A)
(15 นาที/วัน)

86 dB(A)
(6 ชั่วโมง
21 นาที/วัน)

80 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

76 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

74 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

(2) ทาวเวอรเครน (Tower
Crane)

8
ชั่วโมง/วัน

70
dB(A)

90 dB(A)
(2 ชั่วโมง
31 นาที/วัน)

76 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

70 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

66 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

64 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

(3) รถบรรทุก (Lorry)

2
ชั่วโมง/วัน

80
dB(A)

100 dB(A)
(15 นาที/วัน)

86 dB(A)
(6 ชั่วโมง
21 นาที/วัน)

80 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

76 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

74 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

กร ณ ีเ คร ื่อ ง จัก ร ทํา ง าน
8
พรอมกัน ทัง้ 3 กิจกรรม
ชั่วโมง/วัน

83
dB(A)

103 dB(A)
89 dB(A)
83 dB(A)
(7.5 นาที/วัน) (3 ชม.11 นาที/วัน) (>8 ชัว่ โมง/วัน)

79 dB(A)
(>8 ชัว่ โมง/วัน)

77 dB(A)
(>8 ชัว่ โมง/วัน)

90 dB(A)
86 dB(A)
84 dB(A)
(2 ชม.31 นาที/วัน) (6 ชม.21 นาที/วัน) (>8 ชัว่ โมง/วัน)

3. ชวงขึ้นโครงสราง

4. ชวงงานตกแตง
(1) รถบรรทุก (Lorry)

2
ชั่วโมง/วัน

80
dB(A)

100 dB(A)
(15 นาที/วัน)

86 dB(A)
(6 ชั่วโมง
21 นาที/วัน)

80 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

76 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

74 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

(2) เครือ่ งฉีดนํ้า(Water Jet
Pump)

4
ชั่วโมง/วัน

63
dB(A)

83 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

69 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

63 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

59 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

57 dB(A)
(>8 ชั่วโมง/วัน)

กร ณ ีเ คร ื่อ ง จัก ร ทํา ง าน
8
พรอมกันทั้ง 2 กิจกรรม
ชั่วโมง/วัน

80
dB(A)

100 dB(A)
(15 นาที/วัน)

86 dB(A)
(6 ชม.2 นาที/วัน)

80 dB(A)
(>8 ชัว่ โมง/วัน)

76 dB(A)
(>8 ชัว่ โมง/วัน)

74 dB(A)
(>8 ชัว่ โมง/วัน)

ทํางานที่ระดับเสียงเฉลี่ย 85 dB(A) สามารถทํางานตอเนื่องไดนาน 8 ชั่วโมง ตามกฎกระทรวงเรื่องกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ
และดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง เสียง พ.ศ. 2559
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จากตารางขางตนจะเห็นไดวาคนงานกอสรางที่ทํางานในแตละกิจกรรมระยะ 1 เมตร จากเครื่องจักร
และอุปกรณกอสรางมีโอกาสสัมผัสเสียงตอเนื่อง และเวลาการทํางานที่ไดรับเสียง ซึ่งมีระดับเสียงและเวลาการทํางาน
เกินคามาตรฐานตามกฎกระทรวงเรื่องกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีว
อนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง เสียง พ.ศ. 2559 ที่กํา หนด ดังนั้นคนงานที่
ทํางานตอเนื่องในกิจกรรมดังกลาว จะตองสวมใสอุปกรณปองกันเสียงในขณะปฏิบัติงาน
คนงานกอสรางของโครงการจะไดรับเสียงจากเครื่องจักรและอุปกรณกอสรางไมเทากันขึ้นกับระยะ
ทางจากแหลงกําเนิดเสียงไปสูตําแหนงที่คนงานปฏิบัติงานอยู ซึ่งคนงานที่ปฏิบัติงานใกลกับเครื่องจักรมากที่สุดมีความ
เสี่ยงในการเกิดอันตรายตอระบบการไดยิน เชน หูอื้อ หูหนวก เครียด โรคหัวใจ และความดันโลหิต ตามกฎกระทรวง
เรื่องกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง เสียง พ.ศ. 2559 ขอ 11 ระบุวา “กรณีที่สภาวะการทํางานในสถานประกอบ
กิจการมีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางาน 8 ชั่วโมง ตั้งแต 85 (dB(A) ขึ้นไป ใหนายจางจัดให
มีมาตรการอนุรักษการไดยินในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด”
3. ระดับเสียงที่คนงานไดรับ กรณีมีอุปกรณปองกันเสียง
กรณีที่คนงานกอสรางตองทํางานบริเวณที่คาดวาจะเกิดเสียงดังและทํางานตอเนื่องเกินระยะเวลาที่
กําหนด ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันเสียง เพื่อลดระดับเสียงที่คนงานไดรับใหอยูในเกณฑมาตรฐาน โดยการคํานวณ
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง การคํานวณระดับเสียงที่สัมผัสในหู เมื่อสวมใสอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคล, 2561
การคํานวณโดยใชคา Noise Reduction Rating (NRR) ที่ระบุไวบนผลิตภัณฑ กับคาตรวจวัดระดับ
เสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางาน โดยใชสูตรคํานวณ ดังนี้
Protected dBA = Sound Level dBA – [NRRadj 7]
โดย Protected dBA หมายถึง
Sound Level dBA หมายถึง
NRRadj

หมายถึง

ระดับเสียงทีส่ มั ผัสในหูเมือ่ สวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
ในสเกลเอ (Scale A) หรือเดซิเบลเอ
ระดับเสียงทีไ่ ดจากการตรวจวัดเฉลีย่ ตลอดระยะเวลาการทํางาน 8
ชัว่ โมง ในสเกลเอ (Scale A) หรือเดซิเบลเอ
คาการลดเสียงทีร่ ะบุไวบนฉลากหรืออุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคล โดยกําหนดใหมีการปรับคาตามลักษณะและ
ชนิดของอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล ดังนี้

(1) กรณีเปนที่ครอบหูลดเสียง ใหปรับลดเสีย งลงรอยละ 25 ของคาการลดเสียงที่ระบุไวบน
ฉลากหรือผลิตภัณฑ
(2) กรณีเปนปลั๊กลดเสียงชนิดโฟม ใหปรับลดเสียงลงรอยละ 50 ของคาการลดเสียงที่ระบุไวบน
ฉลากหรือผลิตภัณฑ
(3) กรณีเปนปลั๊กลดเสียงชนิดอื่น ใหปรับลดเสียงลงรอยละ 70 ของคาการลดเสียงที่ระบุไวบน
ฉลากหรือผลิตภัณฑ

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

4-183

บทที่ 4
ตัวอยางการคํานวณระดับเสียง ชวงทําฐานรากที่ระยะ 1 เมตร (กรณีคนงานที่ทํา หนาที่เปลี่ยน
ปลอกเสาเข็ม (Casing)) โครงการจัดใหมีที่ครอบหูลดเสียง มีคา NRR เทากับ 31 dB รายละเอียดดังนี้
Protected dBA =
=
=

Sound Level dBA – [NRRadj 7]
109 – [(31 x 0.75) 7]
92.75 dB หรือ 92 dB

(ในกรณีคาระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางาน (TWA) ที่ไดจากการคํานวณมีเศษทศนิยมใหตัดเศษ
ทศนิยมออก ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมใหลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาการทํางานในแตละวัน พ.ศ. 2561)
จากการคํานวณ พบวาเมื่อสวมใสอุปกรณปองกันเสียงแลว ผูควบคุมเครื่องเจาะเสาเข็มยังคงไดรับ
เสียง 92 dB สามารถทํางานตอเนื่องไดนาน 1 ชั่วโมง 35 นาที/วัน
จากประกาศกรมสวัสดิการ และคุมครองแรงงานฯ ป พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงทําฐานราก
กรณีมีอุปกรณปองกันเสียงคนงานที่ทํางานตอเนื่องในระยะ 1 เมตรจากบริเวณเครื่องจักรทํางาน เชน ผูควบคุมรถเจาะ
เสาเข็ม เปนตน จะมีเวลาทํางานที่ยอมใหไดรับเสียงดังตอเนื่องไดนานไมเกิน 1 ชั่วโมง 35 นาที/วัน แตอยางไรก็ตามใน
การควบคุมเครื่องเจาะเสาเข็มจะเปนการทํางานเปนครั้งคราว โดยมีกิจกรรมที่อยูในตําแหนงขุดเจาะ ประมาณ 45 นาที
ตอหลุม เมื่อคนงานทําหนาที่ดังกลาวแลวเสร็จ จะตองออกหางจากหลุมเจาะ ประมาณ 10 เมตร เพื่อใหเครื่องจักรไดทํา
หนาที่ในการเจาะเสาเข็ม นอกจากนี้จดั ใหมีคนงาน จํานวน 2 ชุดทํางาน ชุดละ 3 คน โดยทําหนาที่สลับหมุนเวียนกับ
กิจกรรมการกอสรางอื่น
อยางไรก็ตามกิจกรรมการกอสรางโครงการ จะไมประจําอยูกับที่หรืออยูในตําแหนงที่ใกลกับเสียงดัง
ตอเนื่องตลอดเวลา โดยการทํางานและเดินเครื่องจักรจะกําหนดใหเปนรอบการทํางาน และจัดใหมีอุปกรณปองกัน
เสียงสวนบุคคลสําหรับคนงาน ดังตอไปนี้
ที่ครอบหูลดเสียง มีคา NRR เทากับ 31 dB สําหรับคนงานที่ทําหนาที่ควบคุมรถขุด ที่ปฎิบัติงาน
ในชวงรื้อถอน คนงานที่ทําหนาที่ควบคุมเครื่องเจาะเสาเข็ม ที่ปฎิบัติงานในชวงฐานราก และคนงาน
ที่ควบคุมรถปูนซีเมนตผสม

ปลั๊กลดเสียงชนิดโฟม มีคา NRR เทากับ 32 dB สําหรับรถตักลอยาง รถบรรทุก รถปูนซีเมนต
ผสม เครื่องปมคอนกรีต เครื่องสํารองไฟ และทาวเวอรเครน

สรุประดับเสียงและระยะเวลาที่คนงานกอสรางไดรับเสียง กรณีมีอุปกรณปองกันเสียง (Ear Plug)
แตละกิจกรรม ดังนี้
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ตารางที่ 4.4 6 ระดับ เสียงที่คนงานไดรับจากกิจกรรมการทํางานในแตละชวงตามระยะทาง กรณีมีอุป กรณ
ปองกันเสียง

กิจกรรมการกอสราง/
ระยะหางจากแหลงกําเนิดเสียง

ระดับเสียงที่คนงานไดรับ dB(A)
ระยะเวลา (ระยะเวลาการทํางานที่สัมผัสเสียงตอวัน)
การเดิน
กรณีที่ไมใส
กรณีที่ใส
เครื่องจักร
อุปกรณปองกันเสียง อุปกรณปองกันเสียง

อุปกรณปองกันเสียงที่สวมใส

1. ชวงรื้อถอน
(1) ผูควบคุมรถขุดตีนตะขาบ
(Tracked Excavator)

8 ชั่วโมง/วัน

ระยะ 1 เมตร จากแหลงกําเนิดเสียง

96 dBA
(38 นาที/วัน)

79 dBA
(>8 ชั่วโมง/วัน)

สวมใส ที่ครอบหูลดเสียง มีคา NRR เทากับ 31
dB

ระยะ 1 เมตร จากแหลงกําเนิดเสียง

107 dBA
(3 นาที/วัน)

91 dBA
(2 ชั่วโมง/วัน)

สวมใสที่ครอบหูลดเสียง มีคา NRR เทากับ 31
dB

ระยะ 5 เมตร จากแหลงกําเนิดเสียง

93 dBA
(1 ชัว่ โมง 16 นาที/วัน)

77 dBA
(>8 ชั่วโมง/วัน)

สวมใสที่ครอบหูลดเสียง มีคา NRR เทากับ 31
dB

(2) คนงานที่ใชเครื่องตัดคอนกรีต

4 ชั่วโมง/วัน

2. ชวงทําฐานราก
(1) ผูควบคุมเครื่องเจาะเสาเข็ม

45 นาที/
หลุมเจาะ

ระยะ 1 เมตร จากแหลงกําเนิดเสียง

109 dBA
(2 นาที/วัน)

ระยะ 5 เมตร จากแหลงกําเนิดเสียง

95 dBA
(48 นาที/วัน)

79 dBA
(>8 ชั่วโมง/วัน)

ไมตองสวมใสอุปกรณปองกันเสียง

ระยะ 10 เมตร จากแหลงกําเนิดเสียง

89 dBA
(3 ชั่วโมง 11 นาที/วัน)

79 dBA
(>8 ชั่วโมง/วัน)

ไมตองสวมใสอุปกรณปองกันเสียง

ระยะ 1 เมตร จากแหลงกําเนิดเสียง

100 dBA
(15 นาที/วัน)

91 dBA
(2 ชั่วโมง/วัน)

สวมใสปลั๊กลดเสียงชนิดโฟม มีคา NRR เทากับ
32 dB

ระยะ 5 เมตร จากแหลงกําเนิดเสียง

86 dBA
(6 ชั่วโมง 21 นาที/วัน)

(2) รถบรรทุก (Lorry)

(3) รถปูนซีเมนตผสม (Cement Mixer
Truck)

92 dBA
สวมใส ทีค่ รอบหูลดเสียง มีคา NRR เทากับ 31 dB
(1 ชั่วโมง 35 นาที/วัน)

2 ชั่วโมง/วัน

ไมตองสวมใสอุปกรณปองกันเสียง เนื่องจาก
เครื่องจักรใชเวลาทํางาน 4 ชั่วโมง

4 ชั่วโมง/วัน

ระยะ 1 เมตร จากแหลงกําเนิดเสียง

100 dBA
(15 นาที/วัน)

91 dBA
(2 ชั่วโมง/วัน)

ระยะ 5 เมตร จากแหลงกําเนิดเสียง

86 dBA
(6 ชั่วโมง 21 นาที/วัน)

สวมใสปลั๊กลดเสียงชนิดโฟม มีคา NRR เทากับ
32 dB
คนงานในระยะ 1 เมตร จัดใหมีจ ํา นวน 2 ชุด
ทํางาน สลับกันทํางาน
ไมตองสวมใสอุปกรณปองกันเสียง เนื่องจาก
เครื่องจักรใชเวลาทํางาน 4 ชั่วโมง
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กิจกรรมการกอสราง/
ระยะหางจากแหลงกําเนิดเสียง
(4) ผูควบคุมรถขุดตีนตะขาบ
(Tracked Excavator)

ระดับเสียงที่คนงานไดรับ dB(A)
ระยะเวลา (ระยะเวลาการทํางานที่สัมผัสเสียงตอวัน)
การเดิน
กรณีที่ไมใส
กรณีที่ใส
เครื่องจักร
อุปกรณปองกันเสียง อุปกรณปองกันเสียง

อุปกรณปองกันเสียงที่สวมใส

8 ชั่วโมง/วัน

ระยะ 1 เมตร จากแหลงกําเนิดเสียง

96 dBA
(38 นาที/วัน)

79 dBA
(>8 ชั่วโมง/วัน)

ระยะ 5 เมตร จากแหลงกําเนิดเสียง

82 dBA
(>8 ชั่วโมง/วัน)

สวมใส ที่ครอบหูลดเสียง มีคา NRR เทากับ 31
dB
ไมตองสวมใสอุปกรณปองกันเสียง เนื่องจาก
เครื่องจักรใชเวลาทํางาน 8 ชั่วโมง

3. ชวงขึ้นโครงสราง
(1) รถปูนซีเมนตผสม (Cement Mixer
Truck)

4 ชั่วโมง/วัน

ระยะ 1 เมตร จากแหลงกําเนิดเสียง

100 dBA
(15 นาที/วัน)

ระยะ 5 เมตร จากแหลงกําเนิดเสียง
(2) ทาวเวอรเครน (Tower Crane)

สวมใสปลั๊กลดเสียงชนิดโฟม มีคา NRR เทากับ
32 dB

86 dBA
86 dBA
ไมตองสวมใสอุปกรณปองกันเสียง เนื่องจาก
(6 ชั่วโมง 21 นาที/วัน) (6 ชั่วโมง 21 นาที/วัน) เครื่องจักรใชเวลาทํางาน 4 ชั่วโมง
8 ชั่วโมง/วัน

ระยะ 1 เมตร จากแหลงกําเนิดเสียง
(3) รถบรรทุก (Lorry)

91 dBA
(2 ชั่วโมง/วัน)

90 dBA
(2 ชั่วโมง 31 นาที/วัน)

81 dBA
(>8 ชั่วโมง/วัน)

สวมใสปลั๊กลดเสียงชนิดโฟม มีคา NRR เทากับ
32 dB

100 dBA
(15 นาที/วัน)

91 dBA
(2 ชั่วโมง/วัน)

สวมใสปลั๊กลดเสียงชนิดโฟม มีคา NRR เทากับ
32 dB

2 ชั่วโมง/วัน

ระยะ 1 เมตร จากแหลงกําเนิดเสียง
ระยะ 5 เมตร จากแหลงกําเนิดเสียง

86 dBA
86 dBA
ไมตองสวมใสอุปกรณปองกันเสียง เนื่องจาก
(6 ชั่วโมง 21 นาที/วัน) (6 ชั่วโมง 21 นาที/วัน) เครื่องจักรใชเวลาทํางาน 2 ชั่วโมง

4. ชวงงานตกแตง
(1) รถบรรทุก (Lorry)

2 ชั่วโมง/วัน

ระยะ 1 เมตร จากแหลงกําเนิดเสียง

100 dBA
(15 นาที/วัน)

ระยะ 5 เมตร จากแหลงกําเนิดเสียง
(2) เครือ่ งฉีดนํ้า(Water Jet Pump)
ระยะ 1 เมตร จากแหลงกําเนิดเสียง

91 dBA
(2 ชั่วโมง/วัน)

สวมใสปลั๊กลดเสียงชนิดโฟม มีคา NRR เทากับ
32 dB

86 dBA
86 dBA
ไมตองสวมใสอุปกรณปองกันเสียง เนื่องจาก
(6 ชั่วโมง 21 นาที/วัน) (6 ชั่วโมง 21 นาที/วัน) เครื่องจักรใชเวลาทํางาน 2 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง/วัน
83 dBA
(>8 ชั่วโมง/วัน)

ไมตองสวมใสอุปกรณปองกันเสียง เนือ่ งจากระดับ
เสียงไมเกิน 85 dBA และทํางานไดมากกวา 8
ชั่วโมง/วัน
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กรณีที่ตองมีการทํางานเกินเวลาดังกลาว โครงการตองใหมีคนงานพัก และจัดใหมีทีมคนงานชุดใหม
เขามาหมุนเวียนควบคุมรถเจาะเสาเข็มแทน หรือใหคนงานชุดแรกใหไปทํากิจกรรมอื่นที่มีเสียงดังเฉลี่ยรวมไมเกิน 85
dB(A) ทั้งนี้โครงการจัดใหมีการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสมสวนบุคคล โดยติดไวที่คนงานที่ทําหนาที่ควบคุมรถ
กดเสาเข็ม เพื่อบันทึกเสียงสะสมที่คนงานไดรับในแตละวัน เพื่อนําไปพิจารณาเลือกอุปกรณที่มีความเหมาะสมตอคน
งานในแตละกิจกรรม
(1.3) ผลกระทบดานความสั่นสะเทือนตอคนงานกอสราง
การทํางานของคนงานกอสรางทีเ่ กี่ยวของกับการจับถือเครื่องจักร และอุปกรณกอสรางที่มคี วาม
เคลือ่ นไหวอยางรวดเร็ว และมีความสัน่ สะเทือนเปนระยะเวลานานๆ เชน รถบรรทุกวัสดุกอสรางเครื่องเจาะ เครื่องตัดเจียร
ซึง่ คนงานมีความเสีย่ งและโอกาสรับสัมผัสความสัน่ สะเทือนประมาณ 8 ชัว่ โมงตอวัน ทําใหเกิดอันตรายตอระบบการไหล
เวียนของเลือดทีไ่ ปเลี้ยงปลายมือขัดของ ทําใหเกิดเนื้อเยือ่ ขาดเลือดไปเลี้ยง มีอาการชา ปวด เนือ้ เยือ่ มีการตายได
(1.4) ผลกระทบดานความรอนตอคนงานกอสราง
การทํางานของคนงานกอสรางในสภาพพื้นที่โลงแจง และสภาพพืน้ ที่ที่มีความรอนอบอาว โดยเฉพาะ
การทํางานชวงกอสรางฐานราก และการขนสงวัสดุกอสราง เปนระยะเวลานานๆ อาจเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงาน
กอสราง ในเรื่องของความอึดอัดไมสบายตัว การเปนเม็ดผด เปนลม ออนเพลียหรือหมดแรง เนื่องจากรางกายพยายามที่
จะปรับอุณหภูมิใหอยูในระดับปกติตลอดเวลา จึงตองหาทางขจัดความรอนใหออกไปจากรางกาย ดังนั้นคนงานที่ทํางาน
ในชวงกิจกรรมดังกลาว อาจมีความเสี่ยงและโอกาสของผลกระทบอยูระดับปานกลาง จึงควรจัดใหมีจุดดื่มนํ้าสะอาด จุด
นัง่ พัก และมีการสับเปลี่ยนคนงานในการทํางาน เพื่อลดผลกระทบดานความรอนตอคนงาน
(1.5) ผลกระทบดานแสงสวางตอคนงานกอสราง
การทํางานในชวงทําฐานราก ชั้นใตดิน บอหนวงนํ้า บอบําบัดนํ้าเสียรวม และถังเก็บนํ้าใตดิน ถาแสง
สวางไมเพียงพอ คนงานมีโอกาสและความเสี่ยงที่ไดรับอันตรายจากการพลัดตก หรือจากอุปกรณการทํางานในขณะ
ปฏิบ ัต ิงาน ดังนั้นควรจัดใหมีไ ฟสองสวางที่มีความเขมของแสงสวางที่เ พียงพอตอการมองเห็น หรือจัดใหคนงาน
กอสรางสวมหมวกนิรภัยที่มีอุปกรณสองสวาง หรือมีอุปกรณสองสวางอื่นที่เหมาะสมแกสภาพและลักษณะของงานนั้น
2) การประเมินผลกระทบการทํางานตออุบัติเหตุ และความปลอดภัยของคนงานกอสราง
จากขอมูล สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน กรุงเทพมหานคร ของสํานักงาน
กองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ. 2561 จําแนกตามความ
รุนแรง และสาเหตุที่ประสบอันตราย มีจํานวนทั้งสิ้น 22,658 ราย โดยกรุงเทพมหานคร พบวามีสาเหตุดังนี้
วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง

5,626 ราย

คิดเปนรอยละ 24.83

วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/หลนทับ

3,694 ราย

คิดเปนรอยละ 16.30

วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน

2,591 ราย

คิดเปนรอยละ 11.44

หากพิจารณาสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานในกรณีที่มีการเสียชีวิต พบวา มี
สาเหตุจากวัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทงมากที่สุด รองลงมาไดแก วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/หลนทับ และอุบัติเหตุ
จากยานพาหนะ
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ชวงกอสรางโครงการ กิจกรรมการกอสราง อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุจากวัตถุหรือสิ่งของตัด /บาด/ทิ่มแทง
วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/หลนทับ วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน และการตกจากที่สูง ตอคนงานได เนื่องจากงาน
กอสรางมีการใชอุปกรณ เครื่องมือเครื่องจักร และของมีคมตางๆ รวมทั้งการวางกองวัสดุอุปกรณตางๆ และการเคลื่อน
ยายวัสดุโดยรถเข็น และเครน ซึ่งหากขาดความระมัดระวังในการกอสราง และไมจัดวัสดุอุปกรณ และสภาพแวดลอม
ในพื้นที่กอสราง และการขนสงวัสดุอุปกรณในพื้นที่กอสรางใหมีระเบียบ และปลอดภัย จะกอใหเกิดอุบัติเหตุได โดย
ผลกระทบที่เกิดจากการกอสราง ในดานการเกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัย มีรายละเอียด ดังนี้
(1) ผลกระทบดานอุบัติเหตุจากกิจกรรมการกอสราง
กิจกรรมกอสรางอาคารจากการยกวัสดุกอสราง เครน การขนสงวัสดุกอสราง และคนงาน
โดยขาดความระมัดระวังขณะปฎิบัติงาน มีโอกาสและความเสี่ยงที่จะประสบอุบัติเหตุตอ
รางกาย และชีวิตได
กิจกรรมการกอสราง จากการตัด เจียร เจาะ ตอก ทุบ โดยขาดความระมัดระวังในขณะ
ปฎิบัติงาน มีโอกาสและความเสี่ยงที่อาจประสบอุบัติเหตุจากวัตถุ หรือสิ่งของ ตัด บาด ทิ่ม
แทงรางกายได
(2) ผลกระทบดานความปลอดภัยจากเครื่องจักรและอุปกรณการกอสราง
เครือ่ งจักรและอุปกรณทีใ่ ชในกิจกรรมการกอสราง ตองมีการประกอบ การทดสอบ การซอมบํารุง และ
ตรวจสอบใหอยูในสภาพดีอยูสมํ่าเสมอ รวมทัง้ เปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ งความปลอดภัยในงานกอสราง
และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ความปลอดภัยของคนงานในขณะปฏิบตั งิ าน ไดแก
ปนจั่น ทาวเวอรเครน เพือ่ ใหเกิดความปลอดภัยในการตรวจสอบ การติดตั้ง การใชงาน
ตลอดจนการซอมบํารุง ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดาน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกีย่ วกับเครื่องจักร ปนจัน่ และ
หมอนํ้า พ.ศ. 2552 และแบบฟอรมตรวจสอบ คป.1
เสาเข็ม เพื่อใหงานกอสรางมีความปลอดภัย ตองจัดใหมีการควบคุมดูแลโดยผูมีความรูความ
ชํานาญตลอดเวลา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกีย่ ว
กับการตอกเสาเข็ม พ.ศ. 2532
ลิฟตขนวัสดุช่วั คราว เพื่อใหการสรางและการใชลิฟตมีความปลอดภัยของคนงานในขณะ
ปฏิบัตงิ าน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง ความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวา
ดวยลิฟตขนสงวัสดุชว่ั คราว พ.ศ. 2524
นัง่ ราน เพือ่ ควบคุมการกอสรางและใชนัง่ รานใหปลอดภัยในเรือ่ งมาตรฐานวิธกี ารกอสราง การใช
นัง่ ราน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง ความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยนัง่
ราน พ.ศ. 2525
อุปกรณปองกันการตกจากทีส่ ูง วัสดุกระเด็น ตกหลน และพังทลาย เพื่อปองกันมิให คนงาน
กอสรางตกหรือหลนจากทีส่ งู ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ งความปลอดภัยในการ
ทํางานในสถานทีท่ ่มี อี นั ตรายจากการตกจากทีส่ งู วัสดุกระเด็น ตกหลน และการพังทลาย
พ.ศ. 2534
ระบบไฟฟา เพื่อควบคุมอันตรายจากไฟฟาตั้งแต อุปกรณไฟฟา สายไฟฟา ปริมาณไฟฟาทีใ่ ช
การเดินสายไฟฟา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา พ.ศ.
2522
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ถาไมมีมาตรการตรวจสอบ และควบคุมดูแลที่ดีพอ มีโอกาสและความเสี่ยงที่จะประสบอุบัติเหตุ
ตอรางกาย และชีวิตคนงานกอสรางได
(3) ผลกระทบดานสารเคมีประเภทสารระเหย
กิจกรรมกอสรางชวงการตกแตงอาคารและเก็บงาน ซึ่งมีการใชสารเคมีเขามาเกี่ยวของ หากขาด
ความระมัดระวังขณะปฎิบัติงาน เชน สารเคมีกระเด็นเขาตา อาจจะไดรับบาดเจ็บได
สรุป ระดับความเสี่ยงของผลกระทบจากการกอสรางที่คาดวาไดรับตอคนงานกอสราง
รายการงาน

งาน

1. งานปรับเตรียมพื้นที่
งานปรับพื้นที่
งานปกวางผังบริเวณ
กําหนดพื้นที่กอสราง

ไถปรับ กลบหนาดิน
สํารวจเพื่อการกอสราง
ลอมรั้ว/จัดทําเขตการ
กอสราง
การเขา ออกโครงการ

2. งานโครงสรางฐานราก การขนยาย
งานระบบปองกันดินพัง การเทคอนกรีต
รอบระบบสาธารณูปโภค
ใตดิน
งานขุดดิน

ขุดดิน

งานตัดหัวเสาเข็ม

ตัดหัวเสาเข็ม
การขนยาย

ฐานราก ตอมอ

ผูกเหล็ก
ตั้งแบบหลอ
เทคอนกรีต
ถอดแบบหลอ
ไถกลบ

เครื่องมือ/เครื่องจักร สาเหตุที่คนงานไดรับอุบัติเหตุ
รถแบคโฮ
รถแทรคเตอร
เครื่องมือสํารวจ
รถบด
รถบรรทุก

แนวทางการปองกัน

การทํางานของเครื่องจักร
เครื่องจักรชํารุด
ลูกจางขาดความรู และ
จิตสํานึก

ตรวจสอบเครื่องจักร
บํารุงรักษาเครื่องจักร
อบรวมใหความรูพนักงานกอน
อนุญาตใหทํางาน

รถแบคโฮ

การยกเคลื่อนยาย

อบรมใหความรูคนงาน อธิบาย
ขัน้ ตอนการทํางาน
ตรวจสอบเครื่องจักร

รถแบคโฮ

การพังทลายของดิน
การทํางานของเครื่องจักร

ตรวจสอบคํ้ายันโดยรอบโครงการ

เครื่องมือตัดคอนกรีต อันตรายจากการใชเครื่องมือ ตรวจสอบเครื่องจักร
ตูเชื่อมไฟฟา
อันตรายจากการใชเครื่องจักร บํารุงดูแลรักษาเครื่องจักร
ไฟเบอรตัดเหล็ก, ตัด ไฟฟาดูด ไฟฟาช็อต
อบรมใหความรูคนงาน
คอนกรีต
เครื่องตัด
เครื่องสั่นคอนกรีต
รถเทคอนกรีต
เครื่องมือชาง

อันตรายจากการใชเครื่องมือ
คํ้ายันเสียหาย
เทคอนกรีตผิดวิธี
อันตรายจากการใชเครื่องจักร

อบรมใหความรูคนงาน
ตรวจสอบคํ้ายันโดยรอบอาคาร
อบรมใหความรูคนงาน
ตรวจสอบ และบํารุงดูแลรักษา
เครือ่ งจักร

3. งานโครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก

เสา คาน ชัน้ ที่ 1 ดาดฟา
ตูเชื่อมไฟฟา
ตั้งแบบหลอ
เครื่องดัด
ถอดแบบหลอ
เครื่องสั่นคอนกรีต
รถเทคอนกรีต
เครื่องมือชาง

อันตรายจากการใชเครื่องจักร ตรวจสอบเครื่องจักร
ไฟฟาดูด ไฟฟาช็อต
การใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล
คํ้ายันชํารุด
การปองกันการตกหลนจากทีส่ งู
การใชนั่งราน

4. งานระบบ
สาธารณูปโภค

งานระบบไฟฟา
งานระบบประปา และ
ระบบดับเพลิง

ตูเชื่อมไฟฟา

อันตรายจากไฟฟารั่ว

5. งานสถาปตย

งานผนัง
ติดตั้งประตู/หนาตาง
งานสี

บันได ขาหยั่ง
มานั่ง นั่งราน
เครื่องมือชาง

การลม เสียหายจากการใชงาน การปองกันการตกหลนจากทีส่ งู
ของบันได ขาหยัง่ มานั่ง นัง่ ราน การใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล
อันตรายจากสารเคมี
การติดตัง้ อุปกรณปองกันอัคคีภยั

ตรวจสอบเครื่องจักร
ขัน้ ตอนการทํางาน
การใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล
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รายการงาน

งาน

6. งานเก็บรายละเอียด
และการปรับพื้นที่

เครื่องมือ/เครื่องจักร สาเหตุที่คนงานไดรับอุบัติเหตุ

แนวทางการปองกัน

งานผิวพื้น
งานติดตั้งระบบความ
ปลอดภัยฯ
งานติดตั้งเครื่องจักร

เครื่องมือชาง
เครื่องมือกล
เครื่องมือกล

อันตรายขณะมีการติดตั้ง
และการทดสอบเครื่องจักร

การตรวจสอบและบํารุงรักษา
เครือ่ งจักร

งานปรับพื้นที่
งานกอสรางรัว้ ลอมรอบ
ไถปรับ กลบหนาดิน

รถเทคอนกรีต
รถบด

อันตรายจากการใชเครื่องจักร ตรวจสอบ และบํารุงดูแลรักษา
เครื่องจักร
อบรมใหความรูคนงาน

ดังนั้น ผลกระทบทางดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในดานตางๆ ขางตน อาจจะนํามาซึ่งความกังวล
ใจสงผลใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพจิตใจได จึงไดกําหนดแนวทางลดผลกระทบสิ่งแวดลอมดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย โดยจัดทําปายประกาศ หรือสัญญาณเตือน และจัดเจาหนาทีร่ ักษาความปลอดภัยดูแลไมใหผูทีไ่ มเกีย่ วของเขามา
ในบริเวณพืน้ ทีก่ อสราง เพื่อปองกันอุบตั เิ หตุตางๆ และจัดใหมีเจาหนาทีค่ วามปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ประจําโครงการ เพือ่ ทํา
หนาทีใ่ นการอบรมชีแ้ จงคนงานใหเกิดความสํานึกและเขาใจในเรือ่ งความปลอดภัย กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยแก
หัวหนาคนงาน และตรวจสอบการดําเนินการตามมาตรการลดและปองกันผลกระทบตอสิง่ แวดลอมของผูรับเหมากอสราง
กําหนดมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม ในดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ชวงกอสราง
ไวดังนี้
มาตรการลดผลกระทบฯ เชิงรุก
1. ตรวจสอบสวนประกอบและอุปกรณตางๆ เชน ปนจัน่ ลิฟตโดยสารและขนสงวัสดุกอสราง กระเชา
แขวนไฟฟา นัง่ ราน ลวดสลิง และอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เปนตน เพื่อความปลอดภัยใน
ขณะดําเนินงานกอสรางอยางสมํ่าเสมอ
2. จัดทําปายประกาศ หรือสัญญาณเตือน และจัดเจาหนาที่รกั ษาความปลอดภัยดูแลไมใหผูทีไ่ ม
เกีย่ วของเขามาในบริเวณพืน้ ที่กอสราง เพือ่ ปองกันอุบตั เิ หตุตางๆ
3. จัดใหมีเจาหนาทีค่ วามปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ประจําโครงการ เพือ่ ทําหนาทีใ่ นการอบรมชีแ้ จงคนงานให
เกิดความสํานึกและเขาใจในเรือ่ งความปลอดภัย กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยแกหัวหนาคนงาน
และตรวจสอบการดําเนินการตามมาตรการลดและปองกันผลกระทบตอสิง่ แวดลอมของผูรับเหมา
กอสราง
4. จัดใหมีกจิ กรรมรณรงคสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน เชน กิจกรรมการสนทนาความปลอดภัย
(Morning Talk) เปนประจําทุกวันกอนเริ่มการปฎิบตั งิ าน เปนตน
5. จัดใหมีมาตรการหรือคูมือปฏิบตั งิ านดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดลอมในการ
กอสรางและอบรมชีแ้ จงใหคนงานเขาใจและถือปฏิบตั อิ ยางเครงครัด
6. จัดใหมีอปุ กรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก หมวกนิรภัย หนากาก ถุงมือ ที่อุดหู (EAR Plug)
และรองเทาเซฟตี้ และควบคุมตรวจสอบผูรับเหมาและคนงานกอสรางใหปฏิบตั ิอยางเครงครัด
7. จัดทําคูมือการใชงาน การบํารุงดูแลรักษาอุปกรณปองกันอัคคีภัยและเครื่องจักรอุปกรณทุกชนิด
ของโครงการ ตามคําแนะนําของผูผลิตอุปกรณแตละชนิด และระบุการติดตอตัวแทนจําหนาย
อุปกรณแตละชนิด โดยจัดทําเปนภาษาไทย เพื่อใชเปนคูมือในการบํารุงดูแลรักษา
8. จัดใหมีอปุ กรณปองกันอันตรายจากการพลัดตกหลนจากทีส่ งู และการพังทลาย
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9. รักษาความสะอาดและจัดวางวัสดุอปุ กรณภายในพืน้ ทีก่ อสรางอยางมีระเบียบ เพื่อลดโอกาสการเกิด
อุบตั เิ หตุตางๆ ในระหวางปฏิบัตงิ าน
10.หามติดตัง้ กอง เก็บเครือ่ งมือ หรือขึน้ โครงสรางใดๆ ในทีส่ าธารณะ ผูดําเนินการตองจัดใหมีทส่ี ําหรับ
การดังกลาว ภายในเขตทีด่ นิ ทีด่ ําเนินการกอสราง
11.จัดใหมีแสงสวาง และการระบายอากาศใหเพียงพอตอการปฏิบัตงิ าน
12.จัดหาสวัสดิการดานสุขาภิบาล เชน นํ้าดื่ม นํ้าใชที่สะอาด และภาชนะรองรับขยะใหเพียงพอ
13. ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554
ของกระทรวงแรงงาน รวมทัง้ กฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
14. การประกอบ การทดสอบ การใช การซอมบํารุง และการตรวจสอบทาวเวอรเครน หรืออุปกรณ
อื่นที่นํามาใชกับทาวเวอรเครน ตองปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานทีผ่ ูผลิต
กําหนดไวอยางเครงครัด
15.เลือกใชทาวเวอรเครนและควบคุมตําแหนงการติดตั้งทาวเวอรเครน และวงแขนของทาวเวอรเครน
(Boom) ใหอยูภายในพื้นที่โครงการเทานั้น
16.ผูควบคุมทาวเวอร เครน ตองมีความรูความเขาใจ และสามารถควบคุมทาวเวอรเครน ไดอยางถูก
ตอง ปลอดภัย ตามคูมือของผูผลิต และไดรับอนุญาตจากผูรับเหมากอสรางเทานั้น
17.ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใชในการกอสรางใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ เพื่อลดการเกิดเขมา และควัน
และจัดวางตําแหนงเครื่องจักร และกิจกรรมที่จะใหเกิดฝุนใหอยูหางจากผูรับฝุนมากที่สดุ
มาตรการลดผลกระทบฯ เชิงรับ
1. จัดใหมีการชดเชยคาเสียหาย กรณีทผี่ พัู กอาศัยขางเคียงโครงการตลอดจนผูทีส่ ัญจรไปมาไดรับความ
เสียหายทัง้ รางกาย และทรัพยสิน จากการกอสรางโครงการ
2. จัดใหมีการบันทึกสถิติการเกิดอุบตั เิ หตุ และปญหาดานสุขภาพของคนงานกอสราง เมื่อเกิดอุบัตเิ หตุ
ตอคนงานกอสราง และผูที่พกั อาศัยขางเคียงโครงการ เพือ่ หามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
โดยทันที และปองกันการเกิดอุบตั ิเหตุซํ้า
3. จัดใหมีเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องตน พรอมทัง้ จัดเตรียมรถสงผูบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง
หรือกรณีฉกุ เฉิน
มาตรการลดผลกระทบตอคนงานกอสรางดานฝุนละออง
จัดใหคนงานมีการสวมใสหนากากปองกันมลพิษทุกครั้งทีป่ ฎิบตั งิ านทีก่ อใหเกิดฝุนละออง เชน
กิจกรรมการตัดเจียรกระเบือ้ ง และมีการเปลีย่ นหนากากปองกันมลพิษเปนประจําทุกสัปดาห
มาตรการลดผลกระทบตอคนงานกอสรางดานเสียงดัง
1. จัดใหมีอปุ กรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล เชน ทีค่ รอบหูลดเสียง หรือ ปลัก๊ อุดหู ตองทํา
ดวยพลาสติก ยาง โฟม หรือวัสดุอนื่ ทีอ่ อนนุมและไมระคายเคือง ใชอุดหูทง้ั สองขาง ไดแก
ชวงทําฐานราก
ผูควบคุมเครือ่ งเจาะเสาเข็ม ระยะเวลาทํางานตอเนือ่ ง 45 นาที/หลุม ทีร่ ะยะ 1 เมตร จาก
แหลงกําเนิดเสียง จะตองสวมใสทีค่ รอบหูลดเสียง ที่มคี า NRR มากกวา 31 dB (ระดับเสียง
ลดเหลือ 92 dBA สามารถทํางานได 1 ชั่วโมง 35 นาที/วัน)
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ผูควบคุมรถบรรทุก ระยะเวลาเดินเครื่องจักร 2 ชัว่ โมง/วัน ทีร่ ะยะ 1 เมตร จากแหลงกําเนิด
เสียง จะตองสวมใสปลัก๊ ลดเสียงชนิดโฟม ทีม่ คี า NRR มากกวา 32 dB (ระดับ เสียงลด
เหลือ 91 dBA สามารถทํางานได 2 ชั่วโมง/วัน)
ผูควบคุมรถปูนซีเมนตผสม ระยะเวลาทํางานตอเนือ่ ง 4 ชั่วโมง/วัน ที่ระยะ 1 เมตร จาก
แหลงกํา เนิดเสียง จะตองสวมใสปลั๊กลดเสียงชนิด โฟม ที่มีค า NRR มากกวา 32 dB
(ระดับเสียงลดเหลือ 91 dBA สามารถทํางานได 2 ชั่วโมง/วัน) จัดใหมีคนงาน จํานวน 2
ชุด สลับกันทํางาน
ผูควบคุมรถขุดตีนตะขาบ ระยะเวลาเดินเครือ่ งจักร 8 ชัว่ โมง/วัน ทีร่ ะยะ 1 เมตร จากแหลง
กําเนิดเสียง จะตองสวมใสทีค่ รอบหูลดเสียง ทีม่ คี า NRR มากกวา 31 dB (ระดับเสียงลด
เหลือ 79 dBA สามารถทํางานได > 8 ชั่วโมง/วัน)
ชวงขึ้นโครงสราง
ผูควบคุมรถปูนซีเมนตผสม ระยะเวลาทํางานตอเนือ่ ง 4 ชั่วโมง/วัน ที่ระยะ 1 เมตร จาก
แหลงกํา เนิดเสียง จะตองสวมใสปลั๊กลดเสียงชนิด โฟม ที่มีค า NRR มากกวา 32 dB
(ระดับเสียงลดเหลือ 91 dBA สามารถทํางานได 2 ชั่วโมง/วัน) จัดใหมีคนงาน จํานวน 2
ชุด สลับกันทํางาน
ผูควบคุมทาวเวอรเครน ระยะเวลาเดินเครือ่ งจักร 8 ชัว่ โมง/วัน ทีร่ ะยะ 1 เมตร จากแหลง
กําเนิดเสียง จะตองสวมใสปลัก๊ ลดเสียงชนิดโฟม ทีม่ คี า NRR มากกวา 32 dB (ระดับเสียงลด
เหลือ 81 dBA สามารถทํางานได > 8 ชั่วโมง/วัน)
ผูควบคุมรถบรรทุก ระยะเวลาเดินเครือ่ งจักร 2 ชัว่ โมง/วัน ทีร่ ะยะ 1 เมตร จากแหลง
กําเนิดเสียง จะตองสวมใสปลั๊กลดเสียงชนิดโฟม ที่มคี า NRR มากกวา 32 dB (ระดับเสียง
ลดเหลือ 91 dBA สามารถทํางานได 2 ชั่วโมง/วัน)
ชวงงานตกแตง
ผูควบคุมรถบรรทุก ระยะเวลาเดินเครือ่ งจักร 2 ชัว่ โมง/วัน ทีร่ ะยะ 1 เมตร จากแหลง
กําเนิดเสียง จะตองสวมใสปลั๊กลดเสียงชนิดโฟม ที่มคี า NRR มากกวา 32 dB (ระดับเสียง
ลดเหลือ 91 dBA สามารถทํางานได 2 ชั่วโมง/วัน)
ผูควบคุมเครื่องฉีดนํ้า ระยะเวลาทํางานตอเนือ่ ง 4 ชัว่ โมง/วัน ทีร่ ะยะ 1 เมตร จากแหลง
กําเนิดเสียง ไมตองสวมใสอุปกรณปองกันเสียง
2. จัดใหมีการหยุด พัก การทํา งานชัว่ คราวหรือหมุน เวียนสับ เปลีย่ นคนงาน เพือ่ ปองกัน ผล
กระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการสัมผัสเสียงดังเปนเวลานาน
ชวงเปดดําเนินการ
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจน้ิ ลาดพราว 111 มีจํานวนหองชุดรวมทัง้ สิน้ 648 หอง ประกอบดวย หองชุดพักอาศัย
644 หอง และหองชุดพาณิชย 4 หอง เมื่อเปดดําเนินโครงการ คาดวาจะมีจํานวนผูพักอาศัย 1,952 คน และพนักงาน
10 คน ประกอบดวยพนักงานฝายตางๆ ดังนี้ ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ฝายบัญชีและการเงิน ชางเทคนิค แมบาน
ฝายรักษาความปลอดภัย โดยมีสาเหตุที่จะกอใหเกิดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บของพนักงาน และแนวทางการปองกัน
แกไข ดังนี้
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สาเหตุที่จะกอใหอุบัติเหตุ
และการบาดเจ็บของพนักงาน

แผนกงาน

ลักษณะงาน

แนวทางปองกันแกไข

1) ฝายงานบริหารทั่วไป
1.1) ผูจัดการนิตบิ คุ คลอาคารชุด
1.2) พนักงานบัญชีและการเงิน

งานเอกสาร
งานติดตอประสานงาน

ปวด และบาดเจ็บกลามเนื้อจาก
การใชงานอุปกรณในสํานักงาน
การทํางานกับคอมพิวเตอรติดตอ
กันเปนเวลานานโดยไมมีการพัก
สายตา ทําใหเกิดอาการตาแหง
การจัดวางสิ่งของในสถานที่ทํางาน
ไมเปนระเบียบ
การออกแบบสถานที่ท ํา งานไม
เหมาะสมกับการทํางาน
อันตรายจากการเกิดเพลิงไหมใน
สถานที่ทํางาน

เลือ กใชอุป กรณสํา นักงานที่ไ ดรับ
ออกแบบตามหลัก การยศาสตร
(ergonomics)
พักสายตาเปนระยะเมื่อ ทํา งานกับ
คอมพิวเตอร
การจัดเก็บสิ่งของในสํานักงานใหเปน
ระเบีย บเรีย บรอย ตามหลัก 5 ส
เปนประจํา
ออกแบบสถานที่ทํางานใหเหมาะสม
กับการทํางาน เชน มีแสงสวาง และ
มีการระบายอากาศที่เพียงพอ
จัดใหมีแผนปองกันและระงับอัคคีภัย
การอบรม และการฝกซอมอพยพ
หนีไฟ

1.3) ชางเทคนิค

งานดูแล ซอมบํารุงอุปกรณ
เครื่องมือ และอาคารสถาน
ที่

อุปกรณและเครื่องมือที่ใชมีการ
ชํารุด
ท ํา กา ร ซ อม บ ํา ร ุง โ ด ย ไ ม ใช
อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล
ใชเครื่องมือไมเหมาะสมกับงาน
เครื่อ งจัก รอุป กรณไมมีก ารด
ปองกัน
เครื่องแตงกายไมรัด กุม และไม
เหมาะสมกับงาน
พนัก งานขาดความรู และไมมี
ประสบการณในงานที่ทํา
การพลัดตกจากที่สูง
อันตรายจากการเกิดเพลิงไหมใน
สถานที่ทํางาน

ตรวจสอบอุปกรณ เครื่องมือตางๆ
วาอยูในสภาพที่พ รอมใชงาน กอน
นํามาใชงาน
หากพบอุปกรณ หรือเครื่องมือชํารุด
ตองสงซอม หรือนําออกจากบริเวณ
ที่เ ก็บอุปกรณที่ใชงาน เพื่อปองกัน
การนําไปใช
ใชเครื่องมือและอุปกรณตางๆใหถูก
ตองและเหมาะสมกับงาน
หลัง ใชงานเครื่อ งมือ และอุป กรณ
ตางๆตองทําความสะอาด ดูแล และ
จัดเก็บใหเรียบรอย
สวมใสอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล
ที่เหมาะสมกับงาน
ติดตั้งการดปองกันกอนใชงานสําหรับ
เครื่องจักรที่ตองมีการดปองกัน
กอนทํา งานซอมบํา รุง ตองเปลี่ย น
เครื่องแตงกายใหเหมาะสมกับงานมี
ความรัดกุม
อบรมใหความรูพนักงานกอนทํางาน
ทุก ครั้ง และหามไมใหพนัก งานที่
ไมมีสวนเกี่ยวของเขามาใหพื้นที่ซอม
บํารุง
หา ก พ น ัก ง า น ไ ม ม ีค วา ม ร ูแ ล ะ
ประสบการณ ควรติด ตอใหชางผู
ชํานาญในงานดานนั้นๆเขาทําการ
ซอมแซม
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แผนกงาน

ลักษณะงาน

สาเหตุที่จะกอใหอุบัติเหตุ
และการบาดเจ็บของพนักงาน

แนวทางปองกันแกไข
การทํางานในที่ส ูงเกิน 2 เมตร จะ
ตองมีการปองกันการตกหลน และ
ติดตั้งนั่งราน
อุปกรณเครื่องมือที่ใชบนที่สูง จะตอง
มีการผูกยึดเพื่อปองกันการตกหลน
การใชบันไดชนิดเคลื่อนยายได ตอง
วางบันไดบนฐานที่ไมลื่น มุมบันไดที่
ตรงขามกับ ผนัง ตองวางประมาณ
75 องศา งานที่ทําบนบันไดตองไม
เกิน 1 เมตร และควรมีผูชวยจับยึด
บันไดขณะทํางาน
จัดใหมีแผนปองกันและระงับอัคคีภัย
การอบรม และการฝกซอมอพยพ
หนีไฟ

1.4) แมบาน

ตรวจเช็คอุปกรณ
ดูแลและทําความสะอาด
พื้นที่สวนกลางในโครงการ

การยกสิ่งของในทาทางที่ผิดทํา ให
เกิดการบาดเจ็บกลามเนื้อ
การจัด วางสิ่ง ของในส ถานที่
ทํางานไมเปนระเบียบ
แพสารเคมี หรือฝุน หรือไมสวม
ใสอุปกรณปองกันในการทํางาน
ขาดความรูในงาน อุปกรณ หรือ
สารเคมีที่ตองใชงาน
การลื่นลมจากพื้นที่เปยกนํ้า
การขาดความระมัดระวังในการ
ทํางาน
เครื่องแตงกายไมรัดกุมและไม
เหมาะสมกับงาน
จัดเก็บสารเคมีไมเหมาะสม และ
ไมมีปายชื่อรายละเอียดใหชัดเจน
ครบถวน ทําใหมีการใชสารเคมี
ผิดได
อันตรายจากการเกิดเพลิงไหมใน
สถานที่ทํางาน

อบรมพนัก งานใหรูวิธ ีก ารยกของ
หนักดวยทาทางที่ถ ูกตองตามหลัก
การยศาสตร (ergonomics)
จัด หาอุป กรณชวยผอนแรง และ
อุปกรณอํา นวยความสะดวกใหแก
พนักงาน
รณรงคใหมีก ารจัด เก็บสิ่ง ของและ
อุป กรณใหเปนระเบีย บเรีย บรอย
ตามหลัก 5 ส เปนประจํา
เลือกใชสารเคมีที่ไมอันตราย
แจกอุปกรณปองกันแกพนักงาน เชน
ถุงมือ ผาปดจมูก เปนตน
อบรมใหความรูพนักงานกอนทํางาน
รณรงคใหพนัก งานทํา งานอยาง
ระมัดระวัง
ทํา ความสะอาดพื้น ทางเดิน เปน
ประจํา และใหพนักงานใชรองเทาที่
เหมาะสม
ใหมีก ารตรวจเครื่อ งแตงกายของ
พนักงานกอนเขาทํางาน ใหมีความ
รัดกุม เหมาะสม
สารเคมีต างๆจะตองมีก ารติด ปาย
แสดงชื่อ และรายละเอียดใหชัดเจน
และครบถวน และจัดเก็บในสถานที่
เหมาะสม
รณรงคใหพนักงานปดฝาภาชนะใส
สารเคมีใหแนนทุกครั้งที่ใชงาน และ
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แผนกงาน

ลักษณะงาน

สาเหตุที่จะกอใหอุบัติเหตุ
และการบาดเจ็บของพนักงาน

แนวทางปองกันแกไข
ลางมือใหสะอาดหลังใชงาน
จัดใหมีแผนปองกันและระงับอัคคีภัย
การอบรม และการฝกซอมอพยพ
หนีไฟ

2) ฝายรักษาความปลอดภัย
เจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย

ดูแลความปลอดภัยและ
ความเรียบรอยในโครงการ
จัดการการจราจรใน
โครงการ
ตรวจรถและบุคคลที่เขา
ออกโครงการ

เครื่องแตงกายไมรัดกุมและไม
รณรงคใหมีการจัดเก็บสิ่งของใหเปน
เหมาะสมกับงาน
ระเบีย บเรีย บรอย ตามหลัก 5 ส
การขาดความระมัดระวังในการ
เปนประจํา
ทํางาน
ใหมีก ารตรวจเครื่อ งแตงกายของ
การลื่นลมจากพื้นที่เปยกนํ้า
พนักงานกอนเขาทํางาน ใหมีความ
การออกแบบสถานที่ท ํา งานไม รัด กุม เหมาะสม และถูก ตองตาม
เหมาะสมกับการทํางาน
หลักสุขาภิบาล
อันตรายจากการเกิดเพลิงไหมใน รณรงคใหพนัก งานทํา งานอยาง
สถานที่ทํางาน
ระมัดระวัง
จัดเก็บอุปกรณ และของมีคม ใหเปน
ระเบียบและปลอดภัย
ทํา ความสะอาดพื้น ทางเดิน เปน
ประจํา และใหพนักงานใชรองเทาที่
เหมาะสม
ออกแบบสถานที่ทํางานใหเหมาะสม
กับ งานที่ต องทํา ทาทางในการ
ทํางาน และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในงาน
และจัด ใหมีแ สงสวางเพีย งพอกับ
งานที่ทํา
จัดใหมีแผนปองกันและระงับอัคคีภัย
การอบรม และการฝกซอมอพยพ
หนีไฟ

กําหนดใหมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบ ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในชวงดําเนินการ
ดังนี้
1. จัดใหมีการอบรมพนักงาน ใหมีความรูเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการยศาสตร
(ergonomics) ในการทํางาน เพื่อลดการบาดเจ็บและการเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน
2. ออกแบบสถานที่ทํางานใหเหมาะสมกับ งานที่ตองทํา ทาทางในการทํางาน และกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
งาน และจัดใหมีแสงสวางเพียงพอกับงานที่ทํา
3. จัดใหมีการประชุมเพื่อรวมกันพิจารณาถึงสิ่งที่อาจจะกอใหเกิดผลกระทบดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย หรือเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทํางาน และรวมกันหา
ทางปรับเปลี่ยนและแกไขปญหา
4. จัดใหมีจุดปฐมพยาบาลเบื้องตนในโครงการ และจัดใหมีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุในโครงการ
เพื่อคนหาสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ และหาวิธีปองกันและแกไขปญหา
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5. เลือกใชอุปกรณ และจัดสภาพการทํา งานในสํา นัก งานใหเหมาะสมกับ พนักงาน ตามหลักการ
ยศาสตร (ergonomics) เพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากการทํางาน
6. รณรงคใหมีการจัดเก็บสิ่งของในสํานักงานใหเปนระเบียบเรียบรอย ตามหลัก 5 ส และชวยกันดูแล
สถานที่ทํางานใหสะอาดและปลอดภัยอยูเสมอ
7. ตรวจสอบอุปกรณ เครื่องมือตางๆวาอยูในสภาพที่พรอมใชงาน กอนนํามาใชงาน หากพบอุปกรณ
หรือเครื่องมือชํารุด ตองสงซอม หรือนําออกจากบริเวณที่เก็บอุปกรณที่ใชงาน เพื่อปองกันการนํา
ไปใช
8. ใชเครื่องมือและอุปกรณตางๆใหถูกตองและเหมาะสมกับงาน หลังใชงานเครื่องมือและอุป กรณ
ตางๆตองทําความสะอาด ดูแล และจัดเก็บใหเรียบรอย
9. ตรวจสอบการแตงกายของพนักงานใหเหมาะสมกับงานที่ทํา และใหสวมใสอุปกรณปองกันภัยสวน
บุคคลที่เหมาะสมกับงาน
10. การซอมบํารุงจะตองทําการอบรมใหความรูพนักงานกอนทํางานทุกครั้ง และหามไมใหพนักงานที่
ไมมีสวนเกีย่ วของเขามาใหพืน้ ทีซ่ อมบํารุง หากพนักงานไมมีความรูและประสบการณ ควรติดตอใหชางผู
ชํานาญในงานดานนัน้ ๆเขาทําการซอมแซม
11. การทํางานในทีส่ งู เกิน 2 เมตร จะตองมีการปองกันการตกหลน และติดตัง้ นัง่ ราน และอุปกรณเครือ่ งมือที่
ใชบนทีส่ งู จะตองมีการผูกยึดเพือ่ ปองกันการตกหลน
12. การใชบันไดชนิดเคลื่อนยายได ตองวางบันไดบนฐานที่ไมลื่น มุมบันไดที่ตรงขามกับผนังตองวาง
ประมาณ 75 องศา งานที่ทําบนบันไดตองไมเกิน 1 เมตร และควรมีผูชวยจับยึดบันไดขณะทํางาน
13. สารเคมีตางๆจะตองมีการติดปายแสดงชื่อ และรายละเอียดใหชัดเจนและครบถวน และจัดเก็บใน
สถานที่เหมาะสม และรณรงคใหพนักงานปดฝาภาชนะใสสารเคมีใหแนนทุกครั้งที่ใชงาน และลาง
มือใหสะอาดหลังใชงาน
14. ดําเนินการโดยปฏิบัติตามกฎหมายดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
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4.4.5 การศึกษา
ชวงกอสรางและเปดดําเนินการ
เขตบางกะป มีสถานศึกษาระดับตางๆ ทั้งภาครัฐบาล และเอกชนจํานวนหลายแหง มีทางเลือกทางการ
ศึกษามากมาย อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนทางการศึกษามีระบบเงินกูยืม ทําใหผูที่มีความตั้งใจในการ
ศึกษาตอมีโอกาส และมีความพยายามมากยิ่งขึ้นที่จะเลือกเขารับการศึกษาจากสถาบันที่ตรงกับความพึงพอใจสูงสุด
จากการสํารวจพื้นที่ในรัศมี 1 กิโลเมตรโดยรอบพืน้ ที่โครงการ พบสถานศึกษา จํานวน 7 แหง ไดแก โรงเรียน
อนุบาลภัทรบุตร โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ โรงเรียนสุเหราคลองจัน่ โรงเรียนริดวานุนอิสลาม มหาวิทยาลัยรัตน
บัณฑิต โรงเรียนบานบางกะป และโรงเรียนมัธยมบานบางกะป
สํา หรับสถานศึกษาที่อยูใกลเคียงกับโครงการมากทีส่ ุด คือ โรงเรียน อนุบ าลภัท รบุตร อยูหางจากพื้นที่
โครงการประมาณ 190 เมตร ทางทิศเหนือของโครงการ ซึ่งอาจจะไดรับผลกระทบจากปญหาดานฝุนละออง เสียง และ
การจราจรที่เพิ่มขึ้นในชวงกอสราง และชวงเปดดําเนินการของโครงการ อยางไรก็ตามโครงการไดจัดใหมีมาตรการลด
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมในดานตางๆดังกลาวขางตน ไวในแตละหัวขอแลว

4.4.6 ศาสนา
ชวงกอสรางและเปดดําเนินการ
จากการสํารวจโดยรอบพื้นที่โครงการในระยะ 1,000 เมตร พบศาสนสถาน จํานวน 4 แหง ไดแก
1)
2)
3)
4)

คริสจักรวิสทุ ธนครกรุงเทพ อยูหางจากพืน้ ทีโ่ ครงการประมาณ 240 เมตร ทางดานทิศตะวันออก
วัดจันทวงศาราม อยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 600 เมตร ทางดานทิศตะวันตกเฉียงใต
คริสตจักรมหาพรกรุงเทพ อยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 690 เมตร ทางดานทิศตะวันตก
มัสยิดริดวานุนอิสลาม อยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 770 เมตร ทางดานทิศตะวันตกเฉียงใต

ซึ่งอาจจะไดรับผลกระทบจากปญหาดานฝุนละออง และการจราจรที่เพิ่มขึ้นในชวงกอสราง และชวงเปด
ดําเนินการของโครงการ อยางไรก็ตามโครงการไดจัดใหมีมาตรการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในดานตางๆดังกลาว
ขางตน ไวในแตละหัวขอแลว
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4.4.7 ความปลอดภัยสาธารณะ
ชวงกอสราง
คนงานจะเขามาทํางานในโครงการสูงสุดประมาณ 300 คน มีลักษณะเชาไป เย็นกลับ คนงานเหลานีจ้ ะมา
ทํางานก็เฉพาะเวลากลางวันเทานั้น โดยไมจัดบานพักคนงานกอสรางภายในพื้นที่โครงการ และโครงการจัดใหมีหัวหนา
คนงาน หรือผูควบคุมดูแลความประพฤติของคนงานอยางเขมงวด รวมทัง้ จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยทางดาน
ทรัพยสินในชวงกอสรางออกตรวจตราดูแลความเรียบรอยอยางสมํ่าเสมอ นอกจากนีโ้ ครงการไดมีมาตรการเขมงวดไมให
คนงานเขามาภายในพื้นที่โครงการ นอกเหนือจากในเวลางานเทานั้น ดังนั้นผลกระทบดานความปลอดภัยสาธารณะตอ
ชุมชนโดยรอบ จึงคาดวาจะเกิดขึ้นในระดับตํ่า
กําหนดมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม ในดานความปลอดภัยสาธารณะ ชวงกอสราง ไวดังนี้
1. ใหผูรับเหมากอสรางจัดทําประวัตขิ องคนงานกอสรางทุกคน โดยคนงานกอสรางตองเปนคนงานทีถ่ กู ตอง
ตามกฎหมายเทานัน้
2. จัดใหมีหวั หนาคนงาน 1 คน และผูชวยหัวหนาอยางนอย สัดสวน 1 คน : คนงาน 40 คน ควบคุมดูแล
ความประพฤติของคนงานอยางเขมงวด หากคนงานมีการกระทําผิด โครงการตองมีบทลงโทษคนงาน
3. จัดใหมีการบันทึกขอมูลการทํางานของคนงานกอสรางทุกคน และแลกบัตรเขา ออกพื้นทีก่ อสราง
โครงการทุกครัง้ เพือ่ ปองกันการแฝงตัวของคนงาน และควบคุมความประพฤติคนงาน
4. การดําเนินการตามมาตรการสิง่ แวดลอมทัง้ หมดในสวนที่จะตองดําเนินการโดยผูรับเหมากอสรางทัง้ ราย
หลัก และรายยอย ใหเจาของโครงการ (ผูวาจาง) ระบุเปนเงื่อนไขไวในสัญญาจางกอสราง ใหผูรับจาง
ปฏิบตั ิอยางเครงครัด หากไมนํามาปฏิบตั จิ ะตองใหถือวาผิดเงื่อนไขของสัญญา และใหพิจารณาลงโทษ
5. จัดใหมีบานพักคนงานกอสรางอยูภายนอกพื้นที่โครงการและอยูหางไกลจากชุมชน โดยตองมีการ
ควบคุมบริเวณบานพักคนงานไมใหสรางความเดือดรอนตอผูพักอาศัยขางเคียง
6. จัดใหมีตะแกรงปองกันวัสดุตกหลนโดยรอบอาคารโครงการ ยาวอยางนอย 5.0 เมตร ทํามุม 45
องศา จากตัวอาคาร และตรวจสอบการติดตั้งและความแข็งแรงของตะแกรงปองกันวัสดุตกหลนไม
ใหชํารุดเสียหายและปลอดภัยตอการตกหลน
7. ควบคุมตําแหนงการติดตั้งทาวเวอรเครน และวงแขนของทาวเวอรเครนใหอยูภายในพื้นที่โครงการ
เทานั้น
8. จัดใหมีไ ฟสองสวางในชวงเวลากลางคืน บริเวณพื้น ที่กอสรางและบริเวณทางเขา ออก และรอบ
โครงการ เพื่อปองกันมิจฉาชีพและลดอุบัติเหตุจากการขนสงวัสดุกอสราง โดยแสงไฟดังกลาวจะตอง
ไมสาดสองไปยังบานพักอาศัยหรืออาคารขางเคียง
9. จัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบรอย อยางสมํ่าเสมอตลอด 24 ชั่วโมง
และเขมงวดการเขา ออกของคนงานใหอยูในเฉพาะชวงเวลาทํางานเทานั้น
10.จัดใหมีการประชุมการปฏิบตั ิงานประจําพืน้ ที่กอสรางโครงการเปนประจําทุกสัปดาห ประกอบดวย
เจาของโครงการ วิศวกรควบคุมการกอสราง ผูรับเหมากอสราง เจาหนาทีค่ วามปลอดภัย เพื่อประเมิน
การปฏิบตั ิหนาที่ ปญหาการกอสราง และเหตุเดือดรอนรําคาญตออาคารขางเคียง และหาแนวทางการ
แกไขปญหารวมกัน
11. การกอสรางในทุกขั้นตอนจะตองมีวิศวกรที่เกี่ยวของที่มีความชํานาญและมีประสบการณสูงควบคุม
ดูแลการกอสรางอยางใกลชิดตลอดเวลา เพื่อใหการกอสรางเปนไปตามหลักวิศวกรรมและปลอดภัย
ตอคนงานหรือชุมชน
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ชวงเปดดําเนินการ
พื้นที่โครงการอยูในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตํารวจนครบาลลาดพราว ตั้งอยูที่ถนนนวมินทร แขวง
คลองจั่น เขตบางกะป อยูหางจากโครงการ ประมาณ 1.4 กิโลเมตร ทํา หนาที่ดูแลความปลอดภัย และความสงบ
เรียบรอยภายในชุมชน
โครงการจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําอยูภายในโครงการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เพื่ออํานวย
ความสะดวก และตรวจสอบความสงบเรียบรอยของผูพักอาศัยในโครงการ และประตูเปด ปดดวยระบบ Key Card
นอกจากนี้ยังจัดใหมีระบบสัญญาณโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ติดตั้งไวในแตละชั้นของโครงการ สําหรับการเขา ออก
โครงการจัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําทางเขา ออกโครงการ โดยบุคคลภายนอกตองแลกบัตรกับเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยกอนเขาโครงการทุกครั้ง
กําหนดมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม ในดานความปลอดภัยสาธารณะ ชวงเปดดําเนินการ
ไวดังนี้
1. จัดเจาหนาที่รกั ษาความปลอดภัยประจําทางเขา ออกโครงการ โดยบุคคลภายนอกตองแลกบัตรกับเจา
หนาที่รักษาความปลอดภัยกอนเขาโครงการทุกครั้ง
2. ควบคุมการเขา ออกอาคารพักอาศัย ดวยระบบคียการดบริเวณทางเขาออกโถงตอนรับของอาคาร
เพื่อปองกันอันตรายที่เกิดจากบุคคลจากภายนอก
3. จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ออกตรวจดูแลความเรียบรอยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแล
ความเรียบรอยของโครงการตลอดเวลา
4. จัดใหมีกลองวงจรปด (CCTV) บริเวณทางเขา ออกโครงการ ลานจอดรถยนต บริเวณทุกๆ ชั้นของ
อาคารพักอาศัยภายในโครงการ ตามแบบงานระบบไฟฟาแสงสวาง และระบบสัญญาณแจงเหตุ
เพลิงไหม และระบบศูนยรับ แจงเหตุฉุก เฉิน เมื่อมีเหตุการณฉุกเฉิน เกิด ขึ้น เจาหนาที่โ ครงการ
สามารถโทรแจงไปยังศูนยรับแจงเหตุของหนวยงานฉุกเฉิน เชน สถานีตํารวจ หนวยงานดับเพลิง
และโรงพยาบาล
5. จัดใหมีไฟสองสวางในชวงเวลากลางคืนโดยรอบโครงการ เพื่อความปลอดภัยจากมิจฉาชีพ โดยแสง
ไฟดังกลาวจะตองไมสาดสองไปยังบานพักอาศัยหรืออาคารขางเคียง
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4.4.8 การปองกันอัคคีภัย
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานการปองกันอัคคีภัย จะประเมินเปน 4 หัวขอ ดังนี้
ลักษณะโครงการ และระดับความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย
ที่ตั้งโครงการ และการเขาดับเพลิง
ความพรอมของหนวยงานดับเพลิง
การออกแบบระบบปองกันและเตือนเพลิงไหมของโครงการ

1) ลักษณะโครงการ และระดับความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย
ในการประเมินระดับความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยของโครงการ ในชวงกอสราง และชวงเปดดําเนินการ จะ
ประเมินโดยอางอิงจากมาตรฐานการปองกันอัคคีภัย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2551 (EIT Standard 3002 51)
ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ซึ่งเปนมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับในประเทศ ไดจําแนกพื้นที่
ตามลักษณะการครอบครองและการใชงานปกติของวัสดุที่สามารถติดไฟและลามไฟไดในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งพื้นที่แตละ
ประเภทที่จัดจําแนกวาจะเปนพื้นที่ครอบครองประเภทใดขึ้นอยูกับชนิดและปริมาณของวัสดุที่เปนเชื้อเพลิงที่ปรากฏใน
พื้นที่นั้นๆวามีจํานวนมากนอยเพียงใด แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก พื้นที่ครอบครองอันตรายนอย พื้นที่ครอบครอง
อันตรายปานกลาง และพื้นที่ครอบครองอันตรายมาก มีรายละเอียด ดังนี้
1. พื้นที่ครอบครองอันตรายนอย (Light Hazard Occupancies) เชน โรงแรม อาคารพื้นที่พักอาศัย
รวม หรืออพารทเมนต (เฉพาะสวนหองพัก) สํานักงานทั่วไป โบสถ วัด และวิหาร สโมสร สถานศึกษา
โรงพยาบาล (ควบคุมวัสดุตามมาตรฐานโรงพยาบาล) สถานพยาบาลและพักฟน (ควบคุมวัส ดุตาม
มาตรฐานที่เกี่ยวของ) หองสมุด (ยกเวนหองสมุดที่มีชั้นวางหนังสือขนาดใหญ) พิพิธภัณฑ
ซึ่งจากขอกํา หนดดังกลาว จัดวาสวนพัก อาศัย และสํา นักงาน เปนประเภทที่ 1 พื้น ที่ครองครอง
อันตรายนอย
2. พื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลาง (Ordinary Hazard Occupancies) แบงออกเปน 2 กลุม คือ
2.1 พื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลาง กลุมที่ 1 ประกอบดวย ที่จอดรถยนต และหองแสดงรถยนต
โรงงานผลิตอุปกรณอิเลคทรอนิคส โรงงานผลิตเครื่องดื่ม รานทําขนมปง รานซักผา โรงงานผลิต
อาหารกระปอง โรงงานผลิตแกวและวัสดุที่มาจากแกว ภัตตาคาร โรงงานผลิตเครื่องบริโภคประจํา
วัน โรงภาพยนตและศูนยประชุม (ไมรวมเวทีและเวทีหลังมาน) สํานักงานที่เปนอาคารสูงและอาคาร
ขนาดใหญ
ซึ่งจากขอกําหนดดังกลาว จัดวาพื้นที่สวนที่เปนที่จอดรถยนต และหองชุดพาณิชยของโครงการ
เปน ประเภทที่ 2 พื้นที่ครองครองอันตรายปานกลาง กลุมที่ 1
2.2 พื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลาง กุลมที่ 2 ประกอบดวย โรงงานผลิตสินคาที่ทําจากหนังสัตว
โรงงานผลิตลูกกวาดและลูกอม โรงงานผลิตสิ่งทอ โรงงานยาสูบ โรงงานประกอบผลิตภัณฑไม โรง
พิมพ และสิ่งพิมพโฆษณา โรงงานใชสารเคมี โรงสีขาว โรงกลึง โรงงานประกอบผลิตภัณฑโลหะ โรง
ตมกลั่น อูซอมรถยนต โรงงานผลิตยางรถยนต โรงงานแปรรูปไมดวยเครื่อง โรงงานกระดาษและผลิต
เยื่อกระดาษ โรงงานผลิตภัณฑกระดาษ โรงภาพยนต ทาเรือและสะพานสวนยื่นไปในนํ้า โรงมหรสพ
ที่มีการแสดง ที่ทําการไปรษณีย หองสมุด (มีชั้นเก็บหนังสือขนาดใหญ) รานซักแหง หองเก็บของ
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หางสรรพสิน คาและศูน ยการคาที่เ ปนอาคารขนาดใหญ ศูน ยแสดงสิน คาที่ม ีอ าคารขนาดใหญ
ซุปเปอรสโตรที่เก็บสินคาไมเกิน 3.6 เมตร (112 ฟุต)
3. พื้นที่ครอบครองอันตรายมาก (Extra Hazard Occupancies) แบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้
3.1 พื้นที่ครอบครองอันตรายมาก กลุมที่ 1 เปนพื้นที่มีลักษณะการใชงานที่เกี่ยวของกับของเหลวติดไฟ
(Combustible Liquid) หรือของเหลวไวไฟ (Flammable Liquid) ในปริมาณไมมาก ประกอบดวย
โรงเก็บและซอมเครื่องบิน พื้นที่ๆใชงานโดยมีของเหลวไฮดรอลิคติดไฟได หลอดวยแบบโลหะขึ้นรูป
โลหะ โรงงานผลิตไมอัดและไมแผน โรงพิมพ (ใชหมึกพิมพที่มีจุดวาบไฟตํ่ากวา 37.90 เซลเซียส)
อุตสาหกรรมยาง โรงเลื่อย โรงงานสิ่งทอ รวมทั้งโรงฟอก ยอม ปนฝาย เสนใยสังเคราะห และฟอกขน
สัตว โรงทําเฟอรนิเจอรดวยโฟม
3.2 พื้นที่ครอบครองอันตรายมาก กลุมที่ 2 เปนพื้นที่มีลักษณะการใชงานเกี่ยวของกับของเหลวติดไฟ
(Combustible Liquid) หรือของเหลวไวไฟ (Flammable Liquid) โดยตรง ประกอบดวย โรงงานผลิต
ยางมะตอย โรงพนสี โรงกลั่นนํ้ามัน โรงงานผลิตนํ้ามันเครื่อง พื้นที่ๆใชสารฉีดชนิดของเหลวติดไฟได โรง
ชุบโลหะทีใ่ ชนํ้ามัน อุตสาหกรรมพลาสติก พื้นที่ลางโลหะดวยสารละลาย การเคลือบสีดวยการจุม
โดยมีรายละเอียดในการประเมินระดับความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยของโครงการ ตอพื้นที่ขางเคียงโดย
รอบ และการประเมินในดานอื่นๆ ในชวงกอสราง และเปดดําเนินการ ดังนี้
ชวงกอสราง
ชวงกอสรางโครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 คาดวาจะมีคนงานกอสรางประมาณ 300 คน มา
ทํางานที่พื้น ที่โครงการแบบเชามา เย็น กลับ ไมมีบานพักคนงานบริเวณพื้นที่โครงการ เมืื่อเทียบกับ มาตรฐานการ
ปองกันอัคคีภัย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2551 (EIT Standard 3002 51) ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ คาดวาพื้นที่กอสรางโครงการเปนพื้นที่ครอบครองอันตรายนอย
ความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหมบริเวณพื้นที่กอสรางโครงการ อาจมาจากสาเหตุดังนี้
1. ไฟฟาลัดวงจร ความขัดของของระบบไฟฟา อุปกรณไฟฟาและสายไฟที่เกาชํารุดหรือไมไดมาตรฐาน การ
เดินสายไฟใชแบบชั่วคราวโดยไมไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม และการใชไฟฟาเกินกําลัง
2. การจัด เก็บ สารเคมีไวไฟหรือ วัส ดุต ิด ไฟที่ไ มเหมาะสม เชน การจัด เก็บ นํ้ามัน เบนซิน นํ้ามัน กาด
แอลกอฮอล ทินเนอร กาซหุงตม ไวใกลแหลงความรอน อุปกรณที่ทําใหเกิดประกายไฟ หรือเปลวไฟ
3. การทํากิจกรรมที่กอใหเกิดประกายไฟ หรือความรอน เชน การเชื่อมเหล็ก การเจียร การสูบบุหรี่ การจุด
ยากันยุง การตีเหล็ก การเผาหญาหรือขยะ ใกลบริเวณที่มีสิ่งที่สามารถลุกไหมได
4. ความประมาทของคนงาน และการทํางานที่เกี่ยวของกับไฟฟา โดยไมมีความรูเรื่องไฟฟา
สาเหตุการเกิดเพลิงไหมในชวงกอสราง สามารถควบคุม และปองกันได โดยโครงการจะจัดใหมีเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเฝาอุปกรณกอสราง และสํารวจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
โครงการ จัดใหมีรั้ว Metal Sheet สูงประมาณ 6.0 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ และจัดใหมีเจาหนาที่
ความปลอดภัยวิชาชีพตรวจสอบความเรียบรอยในพื้นที่กอสรางไมใหมีส ิ่งใดเปนสาเหตุกอใหเกิดเพลิงไหม ซึ่งจะ
สามารถปองกันการเกิดเพลิงไหมในพื้นที่โครงการได
การจัดเก็บอุปกรณ และสารเคมีที่ไวไฟ จะตองอยูในที่เหมาะสมและปลอดภัย และอยูหางจากสิ่งที่กอใหเกิด
ประกายไฟ และจัดใหมีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่กอสราง อยางนอย 2 ถัง/ชั้น และจัดใหมีถังสํารองนํ้า
สําหรับใชกอสรางเปนถังสําเร็จรูป ขนาด 5 ลูกบาศกเมตร จํานวน 4 ถัง ซึ่งสามารถใชในการดับเพลิง กรณีเกิดเพลิง
ไหมในพื้นที่กอสรางได
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อุปกรณ และวิธีการปองกันเพลิงไหมที่โครงการจัดเตรียมไว สามารถปองกัน และระงับเหตุเพลิงไหมไดในระดับ
หนึ่ง ในระหวางรอการดับเพลิงจากหนวยงานดับเพลิง คาดวาลักษณะของโครงการจะสงผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียง
โดยรอบในดานอัคคีภัย ในระดับตํ่าถึงปานกลาง
ชวงเปดดําเนินการ
โครงการดําเนินการเปนอาคารชุดพักอาศัย สูง 23 ชั้น จํานวน 1 อาคาร มีจํานวนหองชุดรวมทัง้ สิน้ 648 หอง
ประกอบดวย หองชุดพักอาศัย 644 หอง และหองชุดพาณิชย 4 หอง ทีจ่ อดรถยนตสวนกลาง 218 คัน เมืื่อ เทียบกับ
มาตรฐานการปองกันอัคคีภัย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2551 (EIT Standard 3002 51) ของวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ตามการครอบครองและการใชงานปกติของวัสดุที่สามารถติดไฟและลามไฟไดใน
พื้นที่โครงการ จัดไดวาโครงการมีพื้นที่ครอบครองอันตรายอยู 2 สวน คือ สวนที่ 1 หองชุดพักอาศัย และสํานักงาน
นิติบ ุคคล จัดเปนพื้นที่ค รอบครองอันตรายนอย และสวนที่ 2 เปนพื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลาง กลุมที่ 1
เนื่องจากโครงการจัดใหมีที่จอดรถยนต และหองชุดพาณิชย หากไมมีการจัดการ ตรวจสอบ และปองกันที่ดี อาจสง
ผลกระทบตอผูที่อยูโดยรอบโครงการในระดับปานกลาง
ชวงเปดดําเนินโครงการ โครงการจะตองสํารวจความเสี่ยง และตรวจตรา เพื่อเฝาระวัง ปองกันและขจัดตนเหตุ
ของการเกิดเพลิงไหม และปรับปรุงแกไขใหอยูในสภาพที่ไมเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย ซึ่งอาคารโครงการมีบริเวณที่อาจ
เปนจุดเสี่ยงในการเปนสาเหตุใหเกิดเพลิงไหม และตองทําการตรวจความเรียบรอย ดังนี้
พื้นที่

สิ่งที่ตรวจ

ผูปฎิบัติงาน

ความถี่ในการตรวจ

พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม
และแหลงที่เกิดความรอน

จุดทิ้งกนบุหรี่
หองไฟฟา
หองเครื่องปม
หองพักขยะ
หองออกกําลังกาย
หองสํานักงานนิติบุคคล
พื้นที่จัดสวน
หองนั่งเลน
หองจดหมาย
หองเครื่อง MDB
หองเครื่อง GEN
หองชุดพาณิชย
พื้นที่สันทนาการ

ผูจัดการฝายอาคาร
แมบาน
พนักงาน
ผูพักอาศัย

ทุกวัน

พื้นที่เก็บวัตถุไวไฟ ของที่ติดไฟงาย
และเชื้อเพลิง

หองไฟฟา
หองเครื่องปม
หองนํ้าสวนกลาง
หองเครื่อง MDB
หองเครื่อง GEN
ที่จอดรถยนต
หองจดหมาย
หองขยะ

ผูจัดการฝายอาคาร
ฝายชาง
พนักงาน

ทุกวัน

พื้นที่ติดตั้งอุปกรณดับเพลิง

เครื่องดับเพลิงมือถือ
ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม
ระบบนํ้าดับเพลิง
ปายบอกทางหนีไฟ
ไฟสองสวางฉุกเฉิน

หัวหนาแผนกไฟฟา
ผูจัดการฝายอาคาร
ฝายชาง

ทุกวัน
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พื้นที่
ทางหนีไฟ และจุดรวมพล

สิ่งที่ตรวจ

ผูปฎิบัติงาน

เสนทางหนีไฟ และบันไดหนีไฟไมมีสงิ่ กีดขวาง
ประตูหนีไฟ เปดออกสูภายนอกไดสะดวก
การระบายอากาศของบันไดหนีไฟ
จุดรวมพล

ผูจัดการฝายอาคาร
แมบาน

ความถี่ในการตรวจ
ทุกวัน

โครงการจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และผูจัดการนิติบุคคล คอยดูแลตรวจสอบความเรียบรอยใน
โครงการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และมีการติดตั้งระบบกลองวงจรปด (CCTV) และระบบแจงเหตุเพลิงไหม และระบบ
ปองกันเพลิงไหมในทุกชั้นของอาคาร คาดวาลักษณะของโครงการจะสงผลกระทบดานการเกิดอัคคีภัยตอพื้นที่โดยรอบ
ในระดับตํ่า

2) ที่ตั้งโครงการ และการเขาดับเพลิง
ชวงกอสราง และเปดดําเนินการ
2.1) ที่ตั้งโครงการ
โครงการ ตั้งอยูที่ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร โดยถนนลาดพราว
บริเวณดานหนาโครงการ เปนถนนสายหลัก กวางประมาณ 30 เมตร ปจจุบันอยูระหวางกอสรางโครงการรถไฟฟาสาย
สีเ หลือง เสนทางลาดพราว สํา โรง บริเวณกลางถนน มีช องทางจราจร 4 ชองทาง (2 ชองจราจร/ทิศทาง) และมี
ทางเทาทั้ง 2 ฝง สภาพพื้นผิวเปนถนนลาดยาง
ซึ่งถนนลาดพราวหนาโครงการมีความกวางเพียงพอ รถดับเพลิงสามารถเขาทําการดับเพลิงไดสะดวก
และเชื่อมตอกับถนนพหลโยธิน ถนนรามคําแหง ถนนเสรีไทย และถนนศรีนครินทร ซึ่งเปนถนนขนาดใหญ การเขาดับ
เพลิงบริเวณพื้นที่โครงการ สามารถทําไดโดยสะดวก
2.2) อาคารขางเคียงโดยรอบโครงการ
อาคารโดยรอบโครงการ ในระยะ 50 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ สวนใหญมีการใชประโยชนเปน
อพารทเมนท อาคารชุดพักอาศัย รานคา สํานักงาน รานอาหาร และที่พักอาศัย จัดเปนพื้นที่ครอบครองอันตรายนอย
และพื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลาง กลุมที่ 1 ซึ่งไมมีอาคารที่เขาขายเปนพื้นที่ครอบครองอันตรายมาก ตาม
มาตรฐานการปองกันอัคคีภัย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2551 (EIT Standard 3002 51) และสวนใหญเปนอาคารที่
กอสรางและมีโครงสรางหลักเปนคอนกรีต เหล็ก กระจก และแผนซีเมนตบอรด ซึ่งมีอัตราการทนไฟเฉลี่ยมากกวา
อาคารที่กอสรางดวยไม ดังนั้นหากเกิดเพลิงไหมบริเวณพื้นที่โครงการ และลุมลามไปยังอาคารขางเคียง การลุมลาม
ของเพลิงไหมของอาคารขางเคียงโครงการ และความเสียหาย จะไมรุนแรง
ลักษณะการกอสรางของผนังทนไฟ
1) ผนังอิฐมอญเต็มตันกอแบบ ½ แผนและฉาบปูนหนา 15 20 มม.ทั้งสองดาน
2) ผนังอิฐมอญตัน กอแบบเต็มแผน และฉาบปูนหนา 15 20 มม.ทั้งสองดาน
3) ผนังอิฐบล็อกตันความหนา 140 มิลลิเมตรและฉาบปูนหนา 15 20 มม. ทั้งสองดาน
4) ผนังอิฐบล็อกตัน ความหนา 190 มม. และฉาบปูนหนา 15 20 มม. ทั้งสองดาน
5) ผนังกอดวยคอนกรีตมวลเบา (ดูรายละเอียดการติดตั้งขึ้นอยูกับผูผลิต)

อัตราการทนไฟ (นาที)
60
120
120
180
ตามผลการทดสอบของผูผลิตแตละราย

ที่มา: NFPA 5000 Building Construction and Safety Code (2003)
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วัสดุ

อัตราการทนไฟเฉลี่ย (ชั่วโมง)

1) เหล็กรูปพรรณรีดรอน (Steel Structure) เชน เหล็ก H Beam, I Beam, Cut beam เปนตน
(ในกรณีที่มีการหุมเหล็กรูปพรรณดวยคอนกรีต หรือหุมดวยสาร หรือวัสดุกันลามไฟชนิดอื่นๆ
จะทําใหอัตราเฉลี่ยทนไฟไดนานมากขึ้น)
2) กระจกลามิเนต (Laminated Glass)
3) ไมจริง (Natural Wood)
4) อลูมิเนียม คอมโพสิต (Aluminium Composite)
5) แผนซีเมนตบอรด (Cement Bord)
6) อิฐมวลเบา (Lightweight Concrete)
7) ไมแปรรูป CLT (Cross Laminated Timber)
8) เฟรมอลูมิเนียม (Aluminium Proﬁle)

2 3

ไมนอยกวา 2
0.30 2
1 2
1 2
2 4
1.45 2
0.30 2

ที่มา : Wazzadu Encyclopedia, 2563

2.3) การเขาอํานวยการดับเพลิงภายในพื้นที่โครงการ
โครงการไดออกแบบอาคารใหมีระยะถอยรน และรูปแบบของอาคารที่สามารถเขาดับเพลิงได คือ มี
ถนนรอบอาคาร กวาง 6.0 เมตร และมีระยะถอยรนโดยรอบอาคารโครงการ 6.15 – 21.01 เมตร กรณีเกิดเหตุเพลิง
ไหมนั้นรถดับเพลิง และพนักงานดับเพลิง สามารถอํานวยการดับเพลิงไดโดยสะดวก
อาคารโครงการจัดใหมีบนั ไดหนีไฟลงสูชัน้ ลางของโครงการ จํานวน 2 บันได บันไดหนีไฟทัง้ 2 บันได
มีระยะหางกันไมเกิน 60 เมตร โดยมีความสูงตัง้ แตชัน้ ที่ 1 ถึงชัน้ ดาดฟา ซึง่ เมื่อลงสูชัน้ ลางของโครงการจะเปนประตูบาน
ผลักออกสูทางเดิน หรือถนนภายในโครงการ และไมมีสง่ิ กีดขวางใดๆ ขวางกัน้ เสนทางอพยพ เพือ่ ไปรวมตัวกันทีพ่ นื้ ที่จดุ รวม
พล จํานวน 2 แหง รวมพื้นที่ทั้งหมด 508.7 ตร.ม. มีรายละเอียดดังนี้
จุดที่ 1 ขนาดพื้นที่รวมพล 363.5 ตารางเมตร อยูบริเวณพื้นที่จัดสวนดานทิศตะวันตกของอาคาร
รองรับผูพักอาศัย ชั้นที่ 4 17 หองชุดพาณิชย 4 หอง และพนักงานในโครงการ จํานวน
1,389 คน คิดเปนอัตราสวนจํานวนคนเทากับ 1 คน ตอพืน้ ทีจ่ ดุ รวมพล 0.26 ตารางเมตร
จุดที่ 2 ขนาดพื้นที่รวมพล 145.2 ตารางเมตร อยูบริเวณพื้นที่จัดสวนดานทิศตะวันออกเฉียงใต
ของอาคาร รองรับผูพักอาศัย ชั้นที่ 18 23 จํานวน 573 คน คิดเปนอัตราสวนจํานวนคน
เทากับ 1 คน ตอพืน้ ทีจ่ ดุ รวมพล 0.25 ตารางเมตร
จุดรวมพลดังกลาวเปนการกําหนดจุดรวมพลเบื้องตนภายในโครงการ เพื่อตรวจสอบจํานวนคน และผู
สูญหาย รวมทัง้ ใชเปนจุดปฐมพยาบาลเบือ้ งตนกอนผูพักอาศัย จะเคลือ่ นยายออกสูภายนอกโครงการ เมื่อเปดดําเนิน
โครงการ โครงการจะไดประสานกับสถานีดบั เพลิงหัวหมาก เพือ่ ทีจ่ ะกําหนดจุดรวมพลที่เหมาะสม และประสานงานการ
ซอมอพยพหนีไฟเปนประจําทุกป อยางนอยปละ 1 ครัง้
จัดใหมีพน้ื ที่หนีไฟทางอากาศ จํานวน 1 แหง บริเวณชัน้ ดาดฟา ขนาด 10.0x10.0 เมตร เปนพืน้ ทีโ่ ลงและ
วาง โดยจัดใหมีบนั ไดหนีไฟและทางเดินทีส่ ะดวก เพือ่ มายังลานหนีไฟทางอากาศ
นอกจากนี้ ยังจัดใหมีหวั รับนํ้าดับเพลิงนอกอาคาร (FDC) จํานวน 1 จุด ติดตั้งบริเวณดานหนาอาคารใกล
ทางเขา ออกโครงการ ดานทิศตะวันตก ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6x 2½ x 2½ นิ้ว เปนหัวรับนํ้าแบบ 3 ทาง จํานวน
2 หัว แบงเปน หัวรับนํ้าดับเพลิงเขาสูทอยืนดับเพลิง จํานวน 1 หัว และรับนํ้าลงสูถังเก็บนํ้าดับเพลิงใตดิน จํานวน 1
หัว หัวรับนํ้าดับเพลิงอยูในตําแหนงที่พนักงานดับเพลิงเขาถึงไดโดยสะดวกรวดเร็ว
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3) ความพรอมของหนวยงานดับเพลิง
ชวงกอสราง และเปดดําเนินการ
พืน้ ทีโ่ ครงการอยูในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของสถานีดบั เพลิงหัวหมาก ซึ่งอยูหางจากโครงการประมาณ 2.9 กิโลเมตร
ตั้งอยูที่ 288 1 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร เบอรโทรศัพท 02 314 0071 มีเจา
หนาที่ และอุปกรณบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้
บุคคลากร/เจาหนาที่
ประมาณ 50 คน
รถยนตฉีดดับเพลิง 6 ลอ บรรทุกนํ้าขนาด 1,500 ลิตร
จํานวน 2 คัน
รถบรรทุกนํ้าดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร
จํานวน 3 คัน
รถบรรทุกนํ้าดับเพลิง ขนาด 10,000 ลิตร
จํานวน 2 คัน
รถยนตหอนํ้าดับเพลิงพรอมกระเชา ความสูง 13 เมตร
จํานวน 2 คัน
รถบรรทุกเครื่องกําเนิดไฟฟา
จํานวน 1 คัน
รถตรวจการ
จํานวน 2 คัน
รถกูภัย
จํานวน 2 คัน
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมโครงการสามารถขอความชวยเหลือไปยังสถานีดับเพลิงโดยผานสํานักปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะทําหนาที่บัญชาการดับเพลิงและประสานงานไปยังสถานีดับเพลิงตางๆ ที่
อยูใกลเคียงในการเขาชวยระงับเหตุของหนวยงานทีเ่ กีย่ วกับการบรรเทาสาธารณภัยตามหลักการ จะปฏิบตั งิ านกันแบบสนธิ
ของแตละหนวยเขาดวยกันและมีความรวดเร็ว ซึง่ ในปจจุบนั หนวยงานบรรเทาสาธารณภัยทัง้ ของรัฐ อาสาสมัครดับเพลิง
และกลุมองคกรเอกชนทีบ่ ําเพ็ญประโยชนเพือ่ สังคม มีระบบติดตอผานศูนยรับแจงเหตุทสี่ ามารถแจงขาวสารไดทัว่ ถึง พรอม
กันและทันทวงที จึงเขาระงับเหตุหรือใหความชวยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัยตางๆทีเ่ กิดขึน้ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งสถานีดับเพลิงหัวหมาก มีหนาที่รับผิดชอบบริเวณพื้นที่ จะใชเวลาในการเดินทางมาถึงโครงการประมาณ
10 15 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจร
ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม นักดับเพลิงสามารถนําสายดับเพลิงมาตอกับหัวนํ้าดับเพลิงที่ตั้งอยูบริเวณทางเดิน
เทาในบริเวณชุมชนหรือยานที่อยูอาศัย เพื่อนํานํ้าแรงดันสูงออกมาชวยในการดับเพลิงได โดยบริเวณใกลเคียงพื้นที่
โครงการ พบหัวจายนํ้าดับเพลิงของการประปานครหลวง จํานวน 2 จุด มีรายละเอียด ดังนี้
1) ตําแหนงหัวจายนํ้าดับเพลิงของการประปานครหลวง จุดที่ 1 ดานทิศตะวันออกเฉียงใต บริเวณถนน
ลาดพราว อยูหางจากโครงการ ประมาณ 5 เมตร
2) ตําแหนงหัวจายนํ้าดับเพลิงของการประปานครหลวง จุดที่ 2 ดานทิศตะวันตก บริเวณถนนลาดพราว
อยูหางจากโครงการ ประมาณ 140 เมตร
ตําแหนงที่ตั้งของโครงการตั้งอยูในบริเวณที่ไมเปนอุปสรรคตอการเขาดับเพลิงของหนวยงานดับเพลิง และ
บริเวณใกลเคียงยังมีหัวจายนํ้าดับเพลิงของการประปานครหลวง สามารถนํามาใชในการดับเพลิงได ดังนั้นคาดวาที่ตั้ง
โครงการจะสงผลกระทบดานอัคคีภัยตอพื้นที่ขางเคียงในระดับตํ่า
โครงการจัดใหมีอปุ กรณดับเพลิงเบือ้ งตนในพืน้ ทีโ่ ครงการ ซึ่งสามารถลดความเสียหายและชวยระงับเหตุเพลิง
ไหมระหวางรอการเขาระงับเหตุของหนวยงานดับเพลิง และในชวงเปดดําเนินการอาคารโครงการมีความสูงระดับสูงสุดของ
อาคาร +83.15 เมตร ซึง่ รถกระเชาของสํานักปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร มีความสูง 90 เมตร อยู
ในระดับที่สามารถใหบริการดับเพลิงได สถานีดบั เพลิงหัวหมาก ตัง้ อยูไมไกลจากพืน้ ทีโ่ ครงการ มีเจาหนาที่ และอุปกรณทีใ่ ช
ในการบรรเทาสาธารณภัยเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม สามารถเขาระงับเหตุไดอยางทันทวงที และมี
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ประสิทธิภาพ ซึ่งหากเกิดเพลิงไหมจะไมลุกลามเปนบริเวณกวางไปยังพืน้ ทีข่ างเคียง ไมสงผลกระทบและความเสียหายตอ
อาคารขางเคียงโดยรอบโครงการ ดังนัน้ คาดวาจะเกิดผลกระทบตอพื้นทีโ่ ดยรอบในระดับตํ่า

4) การออกแบบระบบปองกันและเตือนเพลิงไหมของโครงการ
ชวงกอสราง
1) วัสดุที่ใชในการกอสราง และตกแตงอาคาร
อาคารโครงการ จะใชวัสดุในการกอสรางเปนวัสดุทนไฟ โดยเสา คาน พื้น บันได และผนังของอาคาร ทํา
ดวยวัสดุถาวรที่เปนวัสดุทนไฟ เปนไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ขอ 15 กําหนดไวดังนี้
"ขอ 15 เสา คาน พื้น บันได และผนังของอาคารที่สูงตั้งแตสามชั้นขึ้นไป โรงมหรสพ หอประชุม โรงงาน
โรงแรม โรงพยาบาล หอสมุด หางสรรพสินคา อาคารขนาดใหญ สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ ทา
อากาศยาน หรืออุโมงค ตองทํา ดวยวัสดุถาวรที่เปนวัสดุทนไฟดวย"
โดยลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุทนไฟที่ใชในการกอสรางและโครงสรางหลักของอาคารจะตองเปนไป
ตามขอกําหนดของกฎกระทรวง ฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ซึ่งหากเกิดเพลิงไหม ไฟจะถูกสกัดกั้นดวยวัสดุทนไฟ จะสามารถปองกันการลามไฟได
ในการออกแบบตกแตงอาคารโครงการ เจาของโครงการจะควบคุมการเลือกใชวัสดุตกแตงภายในทีเ่ ปนวัสดุที่
ไมติดไฟ ไมลามไฟ มีอตั ราการเกิดควันนอย และติดไฟไดยาก โดยเฉพาะหองทีม่ อี ปุ กรณทีก่ อใหเกิดประกายไฟ หองที่มกี าร
เก็บสินคาเปนจํานวนมาก หองที่มกี ารใชงานหลายหลาย และมีผใชงานเปนจํ
ู
านวนมาก และจะควบคุมการจัดเก็บสิง่ ทีต่ ดิ ไฟ
ได ใหมีการจัดเก็บในสถานทีท่ ่เี หมาะสม และลดความเสี่ยงทีจ่ ะเกิดการลามไฟ เชน การเก็บสิง่ ของทีต่ ิดไฟไดโดยจัดเก็บใน
พืน้ ทีย่ อยๆหลายๆพืน้ ที่ แทนการจัดเก็บไวทีเ่ ดียวในปริมาณมาก
การออกแบบระบบปองกัน และเตือนเพลิงไหม ตามขอกําหนด และการเลือกใชวัสดุที่ใชในการกอสราง
และตกแตงอาคาร เปนวัสดุทนไฟ วัสดุทไี่ มติดไฟ ไมลามไฟ มีอตั ราการเกิดควันนอย และติดไฟไดยาก เปนการปองกัน
และลดความรุนแรงและการลุกลามในการเกิดเพลิงไหม และลดความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ ได คาดวาการออกแบบโครงการ
จะสงผลกระทบดานอัคคีภัยตอสิ่งแวดลอมในระดับตํ่า
ชวงกอสรางโครงการจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเฝา
อุปกรณกอสราง และสํารวจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ จัดใหมีรั้ว Metal Sheet สูงประมาณ 6.0 เมตร
ตลอดแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ และจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพตรวจสอบความเรียบรอยในพื้นที่
กอสรางไมใหมีสิ่งใดเปนสาเหตุกอใหเกิดเพลิงไหม
มีการจัดเก็บอุปกรณ และสารเคมีที่ไวไฟ ใหอยูในที่เหมาะสมและปลอดภัย และอยูหางจากสิ่งที่กอใหเกิด
ประกายไฟ และจัดใหมีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่กอสราง อยางนอย 2 ถัง/ชั้น และจัดใหมีถังสํารองนํ้า
สําหรับใชกอสรางเปนถังสําเร็จรูป ขนาด 5 ลูกบาศกเมตร จํานวน 4 ถัง ซึ่งสามารถใชในการดับเพลิง กรณีเกิดเพลิง
ไหมในพื้นที่กอสรางได
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2) การปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานกอสราง พ.ศ. 2551
โครงการตองปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานกอสราง พ .ศ. 2551 สวนที่ 2 การปองกัน
อัคคีภัย มีรายละเอียด ดังนี้
กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
เกี่ยวกับงานกอสราง พ.ศ. 2551

การดําเนินการของโครงการ ชวงกอสราง

หมวด 3 งานไฟฟาและการปองกันอัคคีภัย สวนที่ 2 การปองกันอัคคีภยั
ขอ 25 หามนายจางเก็บวัต ถุไวไฟหรือวัต ถุระเบิด ไวในอาคารซึ่งอยู ใน
ระหวางการกอสรางและที่พักอาศัยของลูกจางในเขตกอสราง เวนแตเก็บ
ไวในที่ซึ่งปลอดภัยเทาที่จําเปนแกการใชงานประจําวันเทานั้น

จัดใหมีหองเก็บอุปกรณ และสารเคมีทไี่ วไฟ ใหอยูในที่ปลอดภัย
และอยูหางจากวัตถุทกี่ อใหเกิดประกายไฟ เพือ่ ปองกันการเกิด
อัคคีภยั และจัดทําปาย “อันตราย” หรือ“หามทําใหเกิด
ประกายไฟ” ใหเห็นไดชัดเจน ณ บริเวณนั้น

ขอ 26 ใหนายจางดูแลมิใหบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณที่มีการกัก
เก็บ วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด และจัดทําปาย “อันตราย” “หามสูบบุหรี”่
“หามทําใหเกิดประกายไฟ” หรือ “หามพกพาอุปกรณสําหรับจุด ไฟหรือ
ติดไฟ” หรือปายซึ่งมีข อความอื่นที่มีความหมายในทํานองเดียวกัน ตาม
สภาพหรือคุณสมบัติของวัต ถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด ไวใหเห็นไดชัด เจน ณ
บริเวณนั้น

ดูแลมิใหบุคคลทีไ่ มเกีย่ วของเขาไปในบริเวณทีม่ กี ารกักเก็บวัตถุ
ไวไฟ
จัดใหมีหองเก็บอุปกรณ และสารเคมีทไ่ี วไฟ ใหอยูในทีป่ ลอดภัย
และอยูหางจากวัตถุทก่ี อใหเกิดประกายไฟ เพือ่ ปองกันการเกิด
อัคคีภยั และจัดทําปาย “อันตราย” หรือ “หามทําใหเกิด
ประกายไฟ” ใหเห็นไดชัดเจน ณ บริเวณนัน้

ขอ 27 ใหนายจางจัดใหมีเครือ่ งดับเพลิงแบบเคลือ่ นยายไดทีเ่ หมาะสมกับชนิด
ของเชือ้ เพลิง และตองมีขนาดบรรจุไมนอยกวาเครือ่ งละ 4 กิโลกรัม โดย
ใหมีอยางนอย 1 เครือ่ งในทุกจุดทีม่ งี านเชือ่ มโลหะ งานสีทม่ี สี วนผสมของสารตัว
ทําละลายทีไ่ วไฟหรือติดไฟ งานทีอ่ าจจะกอใหเกิดอัคคีภยั ได หรือบริเวณทีม่ กี าร
กักเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดในการติดตั้งเครื่องดับเพลิงทุกจุดจะตองใหสวน
บนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพืน้ อาคารหรือสถานที่กอสรางไมเกิน 1.4
เมตร และอยูในทีซ่ ่งึ สามารถมองเห็นและใชสอยไดโดยสะดวก และจัดใหมีการ
ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงใหอยูในสภาพใชงานไดอยางนอยหกเดือนตอครั้ง

ติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในพื้นที่กอสรางบริเวณทีอ่ าจเกิดเพลิงไหม
ไดงายโดยเฉพาะในชวงการตกแตงอาคารซึง่ มีสารไวไฟ และ
งานเชื่อมโลหะ
จัดใหมีการตรวจสอบเครือ่ งดับเพลิงใหอยูในสภาพใชงาน
ไดอยางนอย 6 เดือนตอครัง้

ขอ 28 ใหนายจางจัดใหมีทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ รวมทัง้ ปายแสดงทางหนี
ไฟทุกชัน้ ของอาคารซึง่ อยูในระหวางการกอสราง และตองดูแลไมใหมีกองวัสดุ
เครือ่ งจักร หรือสิง่ อืน่ ใดกีดขวางทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ ทัง้ นี้ ทางหนีไฟตองมี
ความกวางไมนอยกวา 1.10 เมตร และบันไดหนีไฟถาเปนบันไดชัว่ คราวจะตองมี
ความมัน่ คง แข็งแรง และปลอดภัยแกผูใช

จัดใหมีทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ รวมทั้งปายแสดงทางหนีไฟ
ทุกชั้นของอาคาร ซึ่งอยูในระหวางการกอสราง และตองดู
แลไมใหมีกองวัสดุ เครือ่ งจักร หรือสิง่ อื่นใดกีดขวางทางหนีไฟ
และบันไดหนีไฟ ทัง้ นี้ ทางหนีไฟตองมีความกวางไมนอยกวา
1.10 เมตร และบันไดหนีไฟถาเปนบันไดชัว่ คราวจะตองมีความ
มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยแกผูใช

ขอ 29 การกอสรางอาคารทีม่ คี วามสูงตัง้ แต 15 เมตร ขึน้ ไป หรือมีพน้ื ทีร่ วมกัน
ทุกชัน้ หรือชัน้ หนึง่ ชัน้ ใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ใหนายจางจัด
ใหมีระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมทีส่ ามารถไดยินโดยทัว่ ถึงกันทัง้ อาคาร

จัดใหมีระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมทีส่ ามารถไดยินโดยทั่ว
ถึงกันทั้งอาคาร

โครงการจัดใหมีการออกแบบพื้นที่ การจัดเก็บ วัสดุ และสารเคมี การจัดเจาหนาที่ดูแลความปลอดภัย และ
อุปกรณดับเพลิง ทางหนีไฟ และระบบแจงเหตุ เปนไปตามขอกําหนด คาดวาจะสงผลกระทบและเกิดความเสียหายตอ
พื้นที่ขางเคียง และคนงานกอสรางในระดับตํ่า
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บทที่ 4
3) แผนปองกันและระงับอัคคีภัย ชวงกอสราง
จัดใหมีแผนปองกันและระงับอัคคีภัย ชวงกอสราง เพื่อกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ และ ใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติ มีรายละเอียดดังนี้
ผูรับผิดชอบดานการปองกันและระงับอัคคีภยั โครงการ ชวงกอสราง คือ เจาของโครงการ บริษทั ออริจนิ้
ลาดพราว จํากัด หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทฯ (ผูจัดการโครงการ))
แผนปองกันและระงับอัคคีภัย ชวงกอสราง แบงออกเปน 3 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้
(1) การปฏิบตั กิ อนเกิดภัย (ACTIVE SAFETY) : เปนการปองกันและลดอัตราเสีย่ งในการเกิดอัคคีภัย และ
เปนการเตรียมพรอมปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย แบงออกเปน 3 แผน ไดแก
(1.1) แผนการตรวจตรา กําหนดใหมีการตรวจตราเกี่ยวกับสถานที่และวัตถุที่เปนเชื้อเพลิง
ของเสียที่ต ิดไฟงาย แหลงกํา เนิด ความรอน อุป กรณดับ เพลิง ตางๆ และเครื่อ งมือ
เครื่องจักร
(1.2) แผนการอบรม เปนการอบรมใหความรูกับพนักงาน ในเชิงปองกันและการปฎิบตั เิ มือ่ เกิดเหตุ
เพลิงไหม
(1.3) แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย เพื่อเปนการกระตุนและจูงใจ เปนการใหความรูเรื่อง
การปองกัน เหตุกรณีเกิดเพลิงไหม โดยจัด ทํา การประชาสัม พัน ธใหพนัก งานทุกคน
รับทราบ
(2) การปฏิบัตขิ ณะเกิดภัย (PASSIVE SAFETY) : เปนการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินขณะเกิดเหตุเพลิง
ไหม ประกอบดวย 2 แผน ไดแก
(2.1) แผนการดับเพลิง เพื่อเปนการควบคุมเหตุเพลิงไหมที่จะเกิดขึ้นจึงตองมีการวางแผนดับ
เพลิง เพื่อลดอัตราการเกิดอันตรายหรือหากเกิดเพลิงไหมจะตองเรงรีบระงับใหลดลง
หรือควบคุมไมใหเกิดขึ้นกวาเดิมและจะตองทําใหลดลงหรือหมดสิ้นไป เพื่อไมใหเกิด
อันตรายตอบุคคลหรือความเสียหายของทรัพยสิน
(2.2) แผนการอพยพหนีไฟ เพื่อใหการอพยพพนักงานออกจากตัวอาคารที่กอสรางหรือสถาน
ที่เกิดเหตุในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม เปนไปอยางรวดเร็วและปลอดภัย สามารถตรวจเช็ค
ไดวามีพนักงานติดอยูภายในอาคารหรือไม แผนอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม
(3) การปฏิบตั หิ ลังเกิดภัย (RENOVATE) : เปนการบริหารจัดการหลังอัคคีภยั สิน้ สุดลงแลว ประกอบดวย
(3.1) การรายงานตัวและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน หลังจากทีศ่ นู ยอํานวยการดับเพลิงประกาศ
ยกเลิกเหตุการณเพลิงไหมแลว ชุดปฏิบตั กิ ารณของศูนยอํานวยการดับเพลิงทุกคนตองมาราย
ตัวตอผูอํานวยการดับเพลิง ทีศ่ นู ยอํานวยการดับเพลิง เพือ่ ทําการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
และปญหาทีเ่ กิดขึน้ ขณะทีก่ ําลังปฏิบตั งิ าน โดยใหเจาหนาทีค่ วามปลอดภัยเปนผูบันทึกและ
สรุปไวเปนขอมูลในการปรับปรุงการปฏิบตั งิ านในครัง้ ตอไป
(3.2) การสํารวจและประเมินความเสียหาย เมือ่ มีการสรุปผลการปฏิบตั งิ านและปญหาในการ
ปฏิบตั งิ านแลว ชุดปฏิบตั กิ ารณศูนยอํานวยการดับเพลิง จะตองออกสํารวจพืน้ ทีท่ เ่ี กิดเหตุอกี
ครัง้ เพือ่ รวบรวมความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดและสรุปความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการเกิด
เหตุเพลิงไหม
(3.3) แผนการปฏิรปู ฟนฟู เจาหนาทีค่ วามปลอดภัยรวบรวมขอมูลและปญหาตางๆ และนําเขาที่
ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย เพือ่ หาแนวทางปรับปรุงใหดีขน้ึ

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

4-208

บทที่ 4
ชวงเปดดําเนินการ
1) การออกแบบระบบปองกัน และเตือนเพลิงไหม ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
อาคารของโครงการเปนอาคารสูง และอาคารขนาดใหญพิเศษ ไดออกแบบติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัย
ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 และขอบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 โดยโครงการจัดใหมีอุปกรณเตือน และระบบ
ปองกันอัคคีภัยที่ครบถวน ซึ่งสามารถลดอัตราการเกิดอัคคีภัยภายในโครงการ และระหวางที่รอการชวยเหลือจากรถ
ดับเพลิงของหนวยงานราชการที่อยูบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ แสดงรายละเอียดระบบปองกันอัคคีภัยเปรียบเทียบ
ขอกําหนดระบบปองกันอัคคีภัยของโครงการ
โครงการจัดใหมีจุดรวมพล อยูบริเวณชั้นลางของโครงการ จํานวน 2 แหง บริเวณพื้นที่จัดสวนและถนนใน
โครงการ มีขนาดพื้นที่รวม 508.7 ตร.ม. มีรายละเอียดดังนี้
จุดที่ 1 ขนาดพื้นที่รวมพล 363.5 ตารางเมตร อยูบริเวณพื้น ที่จัดสวนดานทิศตะวัน ตกของอาคาร
รองรับผูพักอาศัย ชั้นที่ 4 17 หองชุดพาณิชย 4 หอง และพนักงานในโครงการ จํานวน 1,389
คน คิดเปนอัตราสวนจํานวนคนเทากับ 1 คน ตอพืน้ ทีจ่ ดุ รวมพล 0.26 ตารางเมตร
จุดที่ 2 ขนาดพื้นที่รวมพล 145.2 ตารางเมตร อยูบริเวณพื้นที่จัดสวนดานทิศตะวันออกเฉียงใตของ
อาคาร รองรับผูพักอาศัย ชั้นที่ 18 23 จํานวน 573 คน คิดเปนอัตราสวนจํานวนคนเทากับ 1
คน ตอพืน้ ทีจ่ ดุ รวมพล 0.25 ตารางเมตร
พื้นที่รวมพลทั้ง 2 แหง มีพื้นที่เพียงพอตอขอกําหนด (สผ. กําหนดไมนอยกวา 0.25 ตารางเมตร/คน) ซึ่ง
จุดรวมพลเบื้องตนดังกลาว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ตามการซอมดับเพลิงประจําปของโครงการ
ซึ่งโครงการตองขอคําปรึกษาจากหนวยงานซอมดับเพลิงตอไปอีกครั้งหนึ่ง
2) แผนปฏิบัติการปองกันและระงับอัคคีภัย ชวงเปดดําเนินการ
โครงการจัดใหมีแผนการซอมหนีไฟ ซึ่งเปนวิธีและแนวทางการปฏิบัติที่มีความใกลเคียงกับเหตุการณจริง
มากที่สุด เพื่อใชเปนมาตรฐานในการนําไปใชปองกัน และระงับอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นไดทุกเวลา อันจะนําไปสูความ
เสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสิน โดยจัดทํา แผนตั้งแตการปองกันจนไปถึงการฟนฟูหลังเกิดเหตุ ประกอบดวยแผนที่
เกี่ยวของกับการตรวจตรา การอบรม การรณรงค ปองกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกขและ
การปฏิบัติรูปฟนฟูเมื่อเกิดอัคคีภัยแลว ในแผนจะกําหนดบุคคล ผูรับผิดชอบพรอมหนาที่และพื้นที่ที่จะตองรับผิดชอบ
อยางชัดเจน และฝายจัดการจะตองเก็บแผนปองกันและระงับ อัคคีภัยไว ณ สถานที่ทํางานพรอมที่จะใหนิติบุคคล
อาคารชุด ผูพักอาศัย และเจาหนาที่ตรวจสอบ
โดยสรุปแผนปองกันและระงับอัคคีภัยออกเปน 3 ขั้นตอน ไดแก การปฏิบัติกอนเกิดภัย (ACTIVE SAFETY)
การปฏิบัติขณะเกิดภัย (PASSIVE SAFETY) และการปฏิบตั ิหลังเกิดภัย (RENOVATE) มีรายละเอียด ดังนี้
ผูรับผิดชอบดานการปองกันและระงับอัคคีภัยโครงการ ชวงเปดดําเนินการ คือ เจาของโครงการ (บริษทั ออริจน้ิ
ลาดพราว จํากัด) หรือผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
(1) การปฏิบัติกอนเกิดภัย (ACTIVE SAFETY) เปนการปองกัน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย
และเปนการเตรียมพรอมปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ประกอบดวย
แผนการตรวจตรา เปนแผนการสํารวจความเสีย่ ง และตรวจตรา เพือ่ เฝาระวัง ปองกันและขจัดตน
เหตุของการเกิดเพลิงไหม และปรับปรุงแกไขใหอยูในสภาพทีไ่ มเสีย่ งตอการเกิดอัคคีภยั
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แผนการอบรม เปนการอบรมใหความรูกับพนักงาน และผูพักอาศัย ทั้งในเชิงปองกัน และการ
ปฎิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม
แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย เปนแผนเพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัย โดยเปนการสรางความ
สนใจ และสงเสริมในเรื่องการปองกันอัคคีภัย
(2) การปฏิบัติขณะเกิดภัย (PASSIVE SAFETY) เปนการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน ประกอบดวย
แผนการดับเพลิง เปนการระบุตําแหนง หนาที่ และลําดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิง
ไหม ในการแจงเหตุการณ การสั่งการ การเขาระงับเหตุการณ การขอความชวยเหลือจาก
หนวยงานภายนอก
แผนการอพยพหนีไฟ เปนการกําหนดผูรับผิดชอบหนาที่ตางๆในขั้นตอนการอพยพหนีไฟ เชน
ผูนําทางหนีไฟ หนวยตรวจสอบจํานวนคนที่จุดรวมพล หนวยชวยชีวิต และประสานงานรถ
ฉุกเฉินตางๆ เปนตน
(3) การปฏิบตั หิ ลังเกิดภัย (RENOVATE) เปนการบริหารจัดการหลังอัคคีภยั สิน้ สุดลงแลว ประกอบดวย
การรายงานตัวของเจาหนาที่ทุกฝาย และกําหนดจุดนัดพบเพื่อรอรับคําสั่ง ผูอํานวยการดับ
เพลิง/ผูควบคุมแผนฯ ประกาศจัดตั้งกองอํานวยการ และใหเจาหนาที่ทุกฝายมารายงานตัวที่
กองอํานวยการฉุกเฉิน เพื่อรับคําสั่ง
การประสานงานกับหนวยงานรัฐ ผูอํานวยการดับเพลิง/ผูควบคุมแผนฯ สั่งการใหนิติบุคคล
หรือพนักงานฝายอาคาร ประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เชน โรงพยาบาล สถานี
ดับเพลิง สถานีตํารวจ เปนตน
การชวยชีวิตและขุดคนหาผูเสียชีวิต กรณีมีผูตกคางหรือสูญหาย ใหผูอํานวยการดับเพลิง/
ผูควบคุม แผนฯ สั่งการใหจัดตั้ง ทีม คนหา และประสานขอความชวยเหลือ จากหนวยงาน
ภายนอก และสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเขาคนหาและชวยเหลือผูที่ติดคางใน
อาคาร
การเคลื่อนยายผูประสบภัย ทรัพยสินและผูเสียชีวิต และการสงตอผูปวย ผูอํานวยการดับ
เพลิง/ผูควบคุมแผนฯ สั่งการเคลื่อนยายผูบาดเจ็บสงตอไปรักษายังโรงพยาบาลใกลเคียงพื้นที่
โครงการ และกรณีมีผูเสียชีวิตใหแจงเจาหนาที่ตํารวจและติดตอญาติผูเสียชีวิต
การชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัยและจัดตั้งศูนยรับแจงความเสียหาย จัดหาที่พักพิงใหผูพัก
อาศัย และผูที่ไดรับบาดเจ็บ และญาติ ที่ไมสามารถจัดหาสถานที่พักอาศัยได ใหเขาพักใน
สถานที่ที่ปลอดภัยที่ไดจัดเตรียมไว
การสํา รวจความเสีย หาย นิต ิบ ุค คลและฝายอาคาร รวมกับ สํา นัก ปองกัน และบรรเทา
สาธารณภัย สํารวจความเสียหายและขออนุมัติผูอํานวยการดับเพลิง /ผูควบคุมแผนฯ ประกาศ
ใหโครงการเปนเขตพื้นที่อันตราย
การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงาน และรายงานสถานการณ ทีมงานทุกฝายรวบรวม
ขอมูล เพื่อใหผูอํานวยการดับเพลิง/ผูควบคุมแผนฯ ไดรับทราบและแถลงขาว
การตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผูอํานวยการดับเพลิง สั่งการใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
คนหาสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม และจัดทํารายงานสรุปผลใหรับทราบ เพื่อดําเนินการ
หาวิธีแกไขรวมกันตอไป
การแกไขปญหาเฉพาะหนา ทีมงานทุกฝายรวมกันจัดการแกไขปญหาในการจัดการสถานที่
และดูแลผูประสบภัย
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สรุป ผลการปฏิบ ัต ิต ามแผนการปองกัน และระงับ อัค คีภ ัย สรุป ผลการดํา เนิน การตาม
สถานการณจริง เพื่อปรับปรุงแกไขตอไป โดยนําแผนที่ไดปรับปรุงแกไขแลวมาปฏิบัติ และใช
ทําการซักซอมในการซอมอพยพหนีไฟในครั้งตอไป
เมื่อเปดดําเนินการแลวเจาของโครงการจะตองประสานงานไปยังสํานักปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย
แบบตรวจสอบระบบปองกันอัคคีภัยในอาคารขนาดใหญพิเศษ และอาคารสูง (สปภ.3) ใหเขามาตรวจสอบเปนประจํา
ทุกป และตรวจสอบใหญเปนประจําทุกระยะ 5 ป ทั้งนี้โครงการไดตรวจสอบระบบปองกันอัคคีภัยสําหรับอาคาร
โครงการเบื้องตน โดยคํานึงถึงแบบตรวจสอบอาคารปลอดภัยจากอัคคีภัย ของสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

สรุป
การประเมินลักษณะโครงการและระดับความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภยั ที่ตั้งโครงการและการเขาดับเพลิง ความ
พรอมของหนวยงานดับเพลิง และการออกแบบโครงการตามขอกําหนด พบวา ในชวงกอสราง และชวงเปดดําเนิน
โครงการ มีระดับผลกระทบดานอัคคีภัยตอสิง่ แวดลอมโดยรอบในระดับตํ่า
ระดับความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย
ปจจัยในการประเมิน
ชวงกอสราง

ชวงเปดดําเนินการ

1) ลักษณะโครงการ และระดับความเสี่ยง

ตํ่า

ตํ่า

2) ที่ตั้งโครงการ และการเขาดับเพลิง

ตํ่า

ตํ่า

3) ความพรอมของหนวยงานดับเพลิง

ตํ่า

ตํ่า

4) การออกแบบระบบปองกันและเตือนเพลิงไหมของโครงการ

ตํ่า

ตํ่า

ทั้งนี้ โครงการไดกําหนดมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม ในดานการปองกันอัคคีภยั ชวงกอสราง
ไวดังนี้
1. การติดตั้งอุปกรณเกี่ยวกับไฟฟาในชวงกอสราง ใหเปนไปตามหลักวิศวกรรม และตรวจสอบดูแลอุปกรณ
เกี่ยวกับไฟฟาใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ
2. หามคนงานสูบบุหรี่หรือใชวัตถุไวไฟในพื้นที่กอสราง หรือจัดใหมีพื้นที่สูบบุหรี่สําหรับคนงานภายในพื้นที่
โครงการบริเวณริมถนนลาดพราว โดยใหอยูหางจากชุมชน และไมสงผลกระทบตอชุมชนขางเคียง
3. ควบคุมไมใหมีการทํากิจกรรมที่กอใหเกิดประกายไฟ หรือเปลวไฟ และสูบบุหรี่ ใกลที่พักอาศัยขางเคียง
และจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพตรวจสอบความเรียบรอยในการกอสราง วาไมมีสิ่งใดเปน
สาเหตุกอใหเกิดเพลิงไหม
4. หามทาสี หรือพนสีบริเวณทีม่ กี ารเชือ่ มตอโลหะ เนื่องจากประกายไฟจะทําปฏิกริ ยิ ากับทินเนอร ทําใหเกิด
เพลิงไหมได
5. เชื่อมโลหะอยางปลอดภัย โดยจัดใหมีท่กี ําบังสะเก็ดไฟ หรือนําผากันไฟมาคลุมวัสดุทต่ี ดิ ไฟงาย เพือ่ ปองกัน
สะเก็ดไฟกระเด็นใส ทําใหเกิดเพลิงไหม
6. ติดปายเตือนอันตรายหามไมใหประกอบกิจกรรมเกีย่ วกับไฟบริเวณพืน้ ทีก่ อสราง
7. ติดตัง้ ถังดับเพลิงเคมีในพืน้ ที่กอสรางบริเวณที่อาจเกิดเพลิงไหมไดงายโดยเฉพาะในชวงการตกแตงอาคาร ซึง่
มีสารไวไฟ อยางนอยจะตองมีถงั ดับเพลิง 2 ถัง/ชัน้
8. จัดใหมีห องเก็บ อุป กรณ และสารเคมีที่ไวไฟ ใหอยูในที่ป ลอดภัย และอยูหางจากวัต ถุท ี่กอใหเกิด
ประกายไฟ เพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัย
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9. จัดใหมีการอบรมวิธีการใชอุปกรณดับเพลิง และการซอมอพยพยายคนเมื่อเกิดเพลิงไหมแกผูรับเหมา
กอสราง และคนงานกอสราง เพื่อใหสามารถใชงานไดทันทวงที และไมตกใจกลัว
10. จัดใหมีแผนปองกันและระงับอัคคีภัย ชวงกอสราง ประกอบดวย แผนปองกันและระงับอัคคีภยั กอนเกิดเหตุ
แผนปองกันและระงับอัคคีภยั ขณะเกิดเหตุ และแผนปองกันและระงับอัคคีภยั หลังเกิดเหตุ
11. ติดปายประชาสัมพันธ บริเวณดานหนาอาคารสํานักงานกอสราง กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมขณะกอสราง ให
โครงการประสานงานกับสถานีดบั เพลิงบางรักโดยทันที เพื่อเขาระงับเหตุ
12. ปฏิบ ัต ิต ามขอกํา หนดของกฎกระทรวงกํา หนดมาตรฐานในการบริห ารและการจัด การดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานกอสราง พ.ศ. 2551 สวนที่ 2 การ
ปองกันอัคคีภัย

กําหนดมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม ในดานการปองกันอัคคีภยั ชวงเปดดําเนินการ ไวดังนี้
1. ติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัยตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.
2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)
ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2544
2. จัดใหมีถังสํารองนํ้าดับเพลิงใตดิน ปริมาตร 240 ลูกบาศกเมตร และถังสํารองนํ้าชั้นดาดฟา ออกแบบให
สํารองนํ้าสําหรับดับเพลิง 20 ลูกบาศกเมตร มี ปริมาณนํ้าสํารองดับเพลิงรวม 260 ลูกบาศกเมตร สํารอง
นํ้าดับเพลิงไดนาน 65 นาที ติดตั้งเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง Fire Pump จํานวน 1 ชุด ขนาดอัตราการสูบ
นํ้า 1,000 แกลลอน/นาที แรงสูบสงรวม 200 PSI และรักษาความดันดวย Jocky Pump จํานวน 1 ชุด
ขนาดอัตราการสูบนํ้า 20 แกลลอน/นาที แรงสูบสงรวม 210 PSI
3. จัดใหมีระบบดับเพลิงแบบกระจายนํ้าอัตโนมัติ (Sprinkler System) ติดตั้งครอบคลุมพื้นที่อาคารทุก
ชั้น ทํางานอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิในหองสูงขึ้น
4. จัดใหมีหวั รับนํ้าดับเพลิงนอกอาคาร (FDC) ติดตัง้ บริเวณดานหนาอาคารใกลทางเขา ออกโครงการ ดานทิศ
ตะวันตก ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6x 2½ x 2½ นิว้ เปนหัวรับนํ้าแบบ 3 ทาง จํานวน 2 หัว แบงเปน หัวรับ
นํ้าดับเพลิงเขาสูทอยืนดับเพลิง จํานวน 1 หัว และรับนํ้าลงสูถังเก็บนํ้าดับเพลิงใตดิน จํานวน 1 หัว
5. จัดใหมีประตูหนีไฟของอาคารสามารถเปดยอนกลับในทิศทางเดิมได (Re entry) ทุกชั้น ยกเวนชั้นลางที่
เปดออกสูภายนอกโครงการ
6. ตรวจสอบระบบปองกันอัคคีภัยใหใชการไดอยูเสมอ ตามคําแนะนําของผูผลิต หากพบวามีการชํารุด
หรือใชการไมไดใหรีบแกไขทันที
7. ติดปายแนะนําการใชอุปกรณแตละชนิดไวบริเวณที่อุปกรณติดตั้งอยู
8. ติดตัง้ แบบแปลนแผนผังตําแหนงทีต่ ดิ ตัง้ อุปกรณดับเพลิง บริเวณโถงลิฟตโดยสารและลิฟตดับเพลิงแตละชัน้
ของอาคาร
9. จัดใหมีแผนการปองกันและระงับอัคคีภยั ของโครงการ ประกอบดวย แผนปองกันและระงับอัคคีภยั กอนเกิด
เหตุ แผนปองกันและระงับอัคคีภยั ขณะเกิดเหตุ และแผนปองกันและระงับอัคคีภยั หลังเกิดเหตุ โดยเจาของ
โครงการตองปรับปรุงใหสอดคลองกับโครงสรางการบริหารงาน และปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณที่
ไดจากการฝกซอม การอพยพหนีไฟ และการดับเพลิง เพือ่ ใหไดแผนการปองกัน และดับเพลิงของโครงการที่
มีประสิทธิภาพ
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10. จัดใหมีการอบรมวิธกี ารใชอุปกรณ และระบบปองกันอัคคีภยั และฝกอบรมเรื่องการซอมอพยพยายคนเมื่อ
เกิดเพลิงไหมแกเจาหนาที่ของโครงการ เจาหนาทีร่ ักษาความปลอดภัย เพือ่ ใหสามารถใชงานไดทันทวงที
และไมตกใจกลัว
11. จัดใหมีเจาหนาทีโ่ ครงการเขารับการอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภายใน 1 ป นับตั้งแตเปดดําเนินโครงการ และหลังจากเปดดําเนินการเขารับการอบรมทุกๆ 3 ป
12. จัดใหมีก ารซอมดับ เพลิงและการอพยพหนีไ ฟมายังจุด รวมพล โดยประสานงานกับ สถานีดับ เพลิง
หัวหมาก เปนประจําทุกป
13. บริเวณเสนทางการหนีไฟ บันไดหนีไฟหามมิใหมีส ิ่งกีดขวางใดๆ เพื่อใหการอพยพหนีไ ฟเปนไปโดย
สะดวก
14. จัดใหมีพื้นที่สูบบุหรี่ภายในโครงการบริเวณริมถนนลาดพราว โดยใหอยูหางจากชุมชนและไมสงผลกระ
ทบตอชุมชนขางเคียง
15. กําหนดพื้นที่จุดรวมพล จํานวน 2 แหง อยูบริเวณพื้นที่จัดสวนและถนน มีขนาดพื้นที่รวม 508.7
ตารางเมตร
จุดที่ 1 ขนาดพืน้ ที่รวมพล 363.5 ตารางเมตร อยูบริเวณพื้นทีจ่ ดั สวนดานทิศตะวันตกของอาคาร รองรับ
ผูพักอาศัย ชัน้ ที่ 4 17 หองชุดพาณิชย 4 หอง และพนักงานในโครงการ จํานวน 1,389 คน คิด
เปนอัตราสวนจํานวนคนเทากับ 1 คน ตอพืน้ ทีจ่ ดุ รวมพล 0.26 ตารางเมตร
จุดที่ 2 ขนาดพื้นที่รวมพล 145.2 ตารางเมตร อยูบริเวณพืน้ ทีจ่ ดั สวนดานทิศตะวันออกเฉียงใตของ
อาคาร รองรับผูพักอาศัย ชัน้ ที่ 18 23 จํานวน 573 คน คิดเปนอัตราสวนจํานวนคนเทากับ 1
คน ตอพื้นที่จุดรวมพล 0.25 ตารางเมตร
16. จัดใหมีปายระบุวาพื้นที่บริเวณนี้เปนจุดรวมพลที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน และหากมีการเปลี่ยนแปลง
ตําแหนงจุดรวมพล จะตองแจงใหผูพักอาศัยภายในโครงการทราบ
17. ประสานงานไปยังสํานักปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย แบบตรวจสอบระบบปองกันอัคคีภัยในอาคาร
ขนาดใหญพิเศษ และอาคารสูง (สปภ.3) ใหเขามาตรวจสอบเปนประจําทุกป และตรวจสอบใหญเปน
ประจําทุกระยะ 5 ป

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

4-213

บทที่ 4

4.4.9 สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ
ชวงกอสราง
ระยะเริ่มตนอาจมีกิจกรรมที่เกิดมุมมองที่ไมเหมาะสม หรือเปนทัศนียภาพที่ไมดีตอผูพบเห็น โครงการจัดให
มีรั้วลอมรอบพื้นที่กอสรางเปนรั้วชั่วคราว สูงประมาณ 6.0 เมตร โดยรอบ พรอมทั้งใชผาใบกอสราง (Mesh Sheet)
ชนิดกันไฟลามคลุมอาคาร และติดปายประกาศใหทราบวาเปนการกอสรางโครงการอาคารชุด ดิ ออริจน้ิ ลาดพราว
111 เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 23 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร โดยจะรื้อผาใบออกเมื่อกอสรางแลวเสร็จ ซึ่งสามารถ
ชวยลดผลกระทบเรื่องทัศนียภาพที่ไมสวยงามที่เกิดจากการกอสรางอาคารโครงการ นอกจากนี้ยังชวยปองกันฝุน
ละอองฟุงกระจายไดดวย ดังนั้นในการกอสรางอาคารคาดวาจะเกิดผลกระทบเรื่องทัศนียภาพ และสุนทรียภาพที่
โครงการจะกอใหเกิดมีอยูในระดับปานกลางถึงสูง
กําหนดมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม ในดานสุนทรียภาพและทัศนียภาพ ชวงกอสราง ไว
ดังนี้
1. ดูแลการกอสรางโครงการใหเปนไปตามแบบภูมิสถาปตยที่ไดออกแบบไว
2. ดูแลบริเวณหนางานใหสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอยปราศจากขยะและกองเศษวัสดุกอสรางที่ไม
ใชงานแลว
3. จัดใหมีผาใบกอสราง (Mesh Sheet) ชนิดกันไฟลาม คลุมอาคารเทากับความสูงอาคาร ณ ขณะ
กอสราง และตองตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง การฉีกขาดของผาใบสมํ่าเสมอ เพื่อปองกันการสอด
สองสายตาของคนงานเมื่อมีการขึ้นโครงการในชั้นที่สูงมากขึ้น
4. เจาของโครงการทําหนังสือแจงมาตรการตออาคารบานพักอาศัยใกลเคียง ในรัศมี 100 เมตร รอบ
โครงการ ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากตัวอาคารโครงการ สามารถแจงหรือหารือกับเจาของโครงการ
ในการแกไขผลกระทบดังกลาวได ทัง้ นีใ้ หแจงเจาของโครงการไดตั้งแตเริม่ การกอสรางอาคารจนแลวเสร็จ
จนถึงจดทะเบียนอาคารชุดแลว 1 ป กรณีที่ทั้ง 2 ฝายตกลงกันไมได ใหเขาสูกระบวน การไกลเกลี่ย
ตามพระราชบัญญัติไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. 2562
5. จัดใหมีมาตรการชดเชยเยียวยาผลกระทบทีเ่ กิดจากการกอสรางโครงการ แลวแตกรณีตามความเหมาะ
สม และอยางเปนธรรม

ชวงเปดดําเนินการ
การประเมินผลกระทบทางดานสุนทรียภาพและทัศนียภาพของโครงการตออาคารขางเคียง จะประเมินใน 3
ดาน ไดแก
1) การประเมินผลกระทบดานการบดบังมุมมอง และทัศนียภาพ
2) การประเมินผลกระทบดานการบดบังทิศทางลม
3) การประเมินผลกระทบดานการบดบังแสงแดด
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1) การประเมินผลกระทบดานการบดบังมุมมอง และทัศนียภาพ
1.1) มุมมองจากภายในโครงการสูภายนอกโครงการ
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจนิ้ ลาดพราว 111 เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 23 ชัน้ พื้นที่จัดสวน
และถนนภายในโครงการ
อาคารโครงการถูกออกแบบใหมีลักษณะเปนรูป V เพื่อใหอาคารไดรับวิวอยางเต็มที่ 360 องศา และ
ชวยลดความรอนในสวนของสระวายนํ้าไดดวย ในสวนของการรับลม อาคารสามารถรับลมประจําฤดูกาลเฉลี่ยไดอยาง
เต็มที่ เนื่องจากการวางตัวอาคารในลักษณะขวางทิศทางลม
การจัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบอาคาร และพื้นที่สีเขียวขนาดใหญบริเวณชั้นที่ 4 และชั้นดาดฟาของอาคาร
ทําใหเกิดพื้นที่วางที่เปดโลง ทําใหระยะหางของอาคารโครงการกับอาคารขางเคียงมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น มุมมอง
ของอาคารโครงการจึงดูโปรงโลง
ลักษณะอาคารใกลเคียงโครงการ ตามเสนทางคมนาคมที่เปนปจจัยการเชื่อมตอของโครงขายการเดิน
ทาง มีดังนี้
กลุมอาคารพาณิชย บานพักอาศัยประเภทบานเดี่ยว ทาวเฮาส พบวามีกลุมบานพักอาศัยที่
ปลูกสรางขึน้ เองของประชาชน ซึง่ อาจเปนกลุมผูพักอาศัยดั้งเดิมกระจายแทรกตัวในซอยยอยของ
ถนนลาดพราว
กลุมอาคารชุดพักอาศัย/อาคารอยูอาศัยรวม /โรงแรม พบวามีทั้งอาคารขนาดใหญ ตั้งอยูตาม
แนวถนนลาดพราว เชน อาคารชุด ลุม พิน ี เซ็น เตอร ลาดพราว 111, อาคารชุด แอสปาย
ลาดพราว 113, อาคารชุด บี.อาร.คอนโด, อาคารชุด ลิฟวิงเพลส คอนโดมิเนียม และมีอาคาร
ขนาดใหญพิเ ศษ และอาคารสูง ซึ่ง ตั้ง อยูตามแนวถนนลาดพราว เชน โรงแรม มอลล
สวีทส เอ็กซเพรส ศูนยการคาเดอะมอลล บางกะป, ศูนยการคา เอ็นมารค พลาซา, ศูนยการคา
เทสโก โลตัส บางกะป เปนตน
1.2) มุมมองจากภายนอกโครงการสูภายในโครงการ
โครงการออกแบบอาคารโดยใชโทนสีภายนอกอาคารเปนสีเทา และสีนํ้าตาล เนนใชสีที่ไมฉูดฉาด สบาย
ตา สอดคลองและกลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศโดยรอบโครงการ โดยรอบอาคารโครงการจัดเปนพื้นที่สีเขียวขนาด
ใหญยาวตอเนื่องเขามาจนถึงตัวอาคาร และมีการจัดพื้นที่สีเขียวขนาดใหญบริเวณชั้นที่ 4 และชั้นดาดฟา ทําใหเกิด
พื้นที่วางที่เปดโลง พื่อสรางมุมมองที่ดี และสวยงาม ของโครงการ โดยมุมมองและทัศนียภาพโดยรอบพื้นที่โครงการ
ดังนี้ (ภาพที่ 4.4 3)
ทิศเหนือ ติดกับ ลํารางสาธารณะประโยชน กวาง 1.0 2.0 เมตร (ไมมีสภาพ) ถัดไปเปนวราภัส
แมนชั่น 1 สูง 8 ชั้น เลขที่ 3075 และวราภัส แมนชั่น 2 สูง 8 ชั้น เลขที่ 3075/1 และลุมพินี
เซ็นเตอร ลาดพราว 111 อาคาร F สูง 8 ชั้น โครงการเวนระยะถอยรนจากตัวอาคารใหหางจาก
แนวเขตที่ดินประมาณ 7.21 21.01 เมตร จัดเปนถนนภายในโครงการกวาง 6.0 เมตร ที่จอด
รถยนต และจัดพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ ปลูกไมยืนตน ไดแก ตนมะฮอกกานี ตนแคนา และตน
ขานาง ปลูกไมพุมและคลุมดิน ไดแก ตนไทรเกาหลี สนใบพาย ยี่โถแคระ เล็บครุฑใบหาแฉก
หนวดปลาหมึกแคระ นีออน และหญามาเลเซีย
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ทิศใต ติดกับ ถนนลาดพราว กวาง 30 เมตร ถัดไปเปนรานคา สูง 2 4 ชั้น เลขที่ 3772, 3474,
3467 ซอยลาดพราว 138 กวางประมาณ 6 เมตร และเลขที่ 3476/2 3, 3476/4, 3476/5,
3478 3474, 3480, 3482, 3484, 3486, 3488 ซอยลาดพราว 140 กวางประมาณ 6 เมตร
และเลขที่ 3789, 3490 และ 3490/2 3 โครงการเวนระยะถอยรนจากตัวอาคารใหหางจากแนว
เขตที่ดิน ประมาณ 6.27 – 17.29 เมตร จัดเปนถนนภายในโครงการกวาง 6.0 เมตร ที่จอด
รถยนต และพื้นที่สีเขียว ปลูกไมยืนตน ไดแก ตนเสม็ดแดง และตนขานาง ปลูกไมพุมและคลุมดิน
ไดแก ตนสนใบพาย ยี่โถแคระ หนวดปลาหมึกแคระ นีออน และหญามาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดกับ บานพักอาศัย สูง 4 ชั้น เลขที่ 25 27 ซอยลาดพราว 113 แยก 1 กวาง
ประมาณ 6 เมตร บานพักอาศัย สูง 2 ชั้น เลขที่ 23 และอพารเมนท UMK สูง 8 ชั้น เลขที่
3079/19 และอาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น เลขที่ 3079 และ 3079/1 ถัดไปเปนบานพักอาศัย สูง
2 ชั้น เลขที่ 29 และบานพักอาศัย สูง 2 ชั้น เลขที่ 21 และอาคารพาณิช ย สูง 4 ชั้น เลขที่
3079/7 17 และอาคารพาณิช ย สูง 4 ชั้น เลขที่ 3079/2 โครงการเวนระยะถอยรนจากตัว
อาคารใหหางจากแนวเขตที่ดิน ประมาณ 61.5 – 20.82 เมตร จัดเปนถนนภายในโครงการกวาง
6.0 เมตร ที่จอดรถยนต และจัดพืน้ ที่สีเขียว ปลูกไมยืนตน ไดแก ตนมะฮอกกานี ตนเสม็ดแดง
และตนแคนา ปลูกไมพุมและคลุมดิน ไดแก ตนไทรเกาหลี ตนสนใบพาย และหญามาเลเซีย
ทิศตะวันตก ติดกับ ลํา รางสาธารณะประโยชน กวาง 1.0 2.0 เมตร (ไมมีส ภาพ) ถัดไปเปน
อาคารพาณิชย สูง 4 ชั้น และที่จอดรถยนต เลขที่ 3071 โครงการเวนระยะถอยรนจากตัวอาคาร
ใหหางจากแนวเขตทีด่ นิ ประมาณ 28.34 เมตร จัดเปนถนนภายในโครงการกวาง 6.0 เมตร และจัด
พืน้ ทีส่ เี ขียว ปลูกไมยืนตน ไดแก ตนแคนา ตนจามจุรี ตนเสม็ดแดง และตนขานาง ปลูกไมพุมและ
คลุมดิน ไดแก ตนสนใบพาย ยี่โถแคระ นีออน เล็บครุฑหาแฉก หนวดปลาหมึกแคระ และหญา
มาเลเซีย
เมื่อพิจารณาจากลักษณะรูปแบบของโครงการ ความสูง และโทนสีอาคาร พบวามีลักษณะรูปแบบใกล
เคียงกับอาคารโดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งไมทําใหทัศนียภาพบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการเปลี่ยนไปอยางใด
กําหนดมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ในดานสุนทรียภาพและทัศนียภาพ ชวงเปด
ดําเนินการ ไวดังนี้
1. จัดใหมีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นลาง และบนอาคาร ชั้นที่ 4 และชั้นดาดฟา มีพื้นที่ีสีเขียวทั้งหมด
1,972.92 ตร.ม. และมีไมยืนตนรวม จํานวน 81 ตน ไดแก ตนจามจุรี ตนเสม็ดแดง ตนขานาง ตนแค
นา ตนมะฮอกกานี ตนเสม็ดขาว ตนบุนนาคบราซิล ตนกระพี้จน่ั ตนตีนเปดฝรั่ง เพื่อความรมรื่น และ
ชวยดูดซับกาซคารบอนมอนอกไซด
2. ใชกระจกที่มีคาการสะทอนแสงประมาณรอยละ 5 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ขอ 27 กลาววา “วัสดุที่เปนผิวของ
ผนังภายนอกอาคาร จะตองมีปริมาณการสะทอนแสงไดไมเกินรอยละ 30”
3. กําหนดใหนิติบุคคลเปนผูดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวและตนไมในโครงการใหดูดีสวยงามอยูเสมอ
4. กําหนดใหนิติบุคคลเปนผูดูแลตกแตงกิง่ ไมภายในโครงการอยูเสมอ ปองกันไมใหกิ่งกานยืน่ ลํ้าและ
ใบไมรวงหลนไปสูพืน้ ที่ขางเคียง
5. เจาของโครงการทําหนังสือแจงมาตรการตออาคารบานพักอาศัยใกลเคียง ในรัศมี 100 เมตร รอบ
โครงการ ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการบดบังทัศนียภาพจากตัวอาคารโครงการ สามารถแจง
หรือหารือกับเจาของโครงการในการแกไขผลกระทบดังกลาวได ทั้งนี้ใหแจงเจาของโครงการได
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ตั้งแตเริ่มการกอสรางอาคารจนแลวเสร็จจนถึงจดทะเบียนอาคารชุดแลวเปนเวลา 1 ป กรณีที่ทั้ง
2 ฝายตกลงกันไมได ใหเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย ตามพระราชบัญญัติไกลเกลี่ยขอพิพาท พ .ศ.
2562
6. จัดใหมีมาตรการชดเชยเยียวยาผลกระทบทีเ่ กิดจากการกอสรางโครงการ แลวแตกรณีตามความ
เหมาะสม และอยางเปนธรรม
2) การประเมินผลกระทบดานการบดบังทิศทางลม
การศึกษานี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของอาคารที่มีตอลักษณะของลมธรรมชาติในบริเวณขาง
เคียง โดยใชโปรแกรมคํานวณพลศาสตรของไหล (Computational Fluid Dynamics : CFD) โดยในแบบจําลองจะ
ทําการจําลองเปรียบเทียบ 2 สถานการณ ไดแก ชวงกอนมีการกอสรางโครงการ และชวงหลังอาคารกอสรางแลวเสร็จ
เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบที่อาคารมีตอความเร็วลมบริเวณพื้นที่รอบอาคาร โดยความเร็วลมของกระแสลมที่ไหลเวียน
ในระดับใกลพื้นดินเปนปจจัยสําคัญในการพิจารณาผลกระทบตอผูใชพื้นที่ภายนอกอาคารโดยตรง เชน อาจทําใหเกิด
ลมกรรโชกแรงรบกวนการใชงานและกิจกรรมบริเวณรอบอาคาร หรือการเกิดพื้นที่อับลมสงผลกระทบทั้งในแงปญหา
การระบายอากาศและสภาวะนาสบายของผูใชอาคาร
2.1) ลม และลมประจําฤดูของประเทศไทย
ลม (Wind) เกิดจากการเคลื่อนที่ของกระแสอากาศในแนวราบขนานกับพื้นผิวโลก ลมสามารถพัดได
ดวยแรงขับ เคลื่อน 2 ประเภท ไดแก ความแตกตางของอากาศ (pressure differential) และ ความแตกตางของ
อุณหภูมิ (temperature differential) การเคลื่อนไหวของกระแสลมสามารถแบงออกไดเปน 4 ลักษณะ ไดแก
1. Laminar หมายถึง ลมที่พัดอยางอิสระดวยความเร็วสมํ่าเสมอ และไมผานสิ่งกีดขวาง
2. Separated หมายถึง ลมที่พัดผานพื้นดิน ตนไม สิ่งกอสรางซึ่งทํา ใหเกิด แรงเสียดทานที่ผ ิววัต ถุ
(friction) ซึ่งทําใหความเร็วของกระแสลมในแตละระดับความสูงไมสมํ่าเสมอ
3. Turbulent หมายถึง การพัดของกระแสลมที่มีความแปรปรวน โดยทั่วไปลมที่พัดผานวัตถุตางๆใน
สภาพแวดลอมหนึ่งๆมักจะเปนการพัดแบบ Turbulent เปนสวนใหญ
4. Eddy หมายถึง ลมหมุนที่เกิดจากการพัดแบบ Turbulent
ลมมรสุม (Monsoon) คือ ลมประจํา ฤดูของไทย เกิด ขึ้น เพราะอุณ หภูม ิท ี่แ ตกตางกัน ระหวาง
มวลอากาศเขตพื้น ดิน กับ พื้น นํ้า ในแตละฤดูก าล จึง เกิด การไหลเวีย นของอากาศ ระหวางพื้น นํ้ากับ พื้น ดิน
ประเทศไทยอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
มีรายละเอียด ดังนี้
(1) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต พัดปกคลุมประเทศไทย ระหวางกลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือน
ตุลาคม โดยมีแหลงกําเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูง ในซีกโลกใตบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งพัด
ออกจากศูน ยกลางเปนลมตะวัน ออกเฉีย งใต และเปลี่ย นเปนลมตะวัน ตกเฉีย งใตเมื่อ พัด ขาม
เสนศูนยสูตร มรสุมนี้จะนํามวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสูประเทศไทย ทําใหมีเมฆมากและ
ฝนชุกทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งตามบริเวณชายฝงทะเล และเทือกเขาดานรับลมจะมีฝนมากกวา
บริเวณอื่น
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(2) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากหมดอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใตแลว ประมาณกลาง
เดือนตุลาคม จะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย จนถึง กลางเดือนกุมภาพันธ
มรสุมนี้มีแหลงกําเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงบนซีกโลกเหนือ แถบประเทศมองโกเลียและจีน
จึงพัดพาเอามวลอากาศเย็น และแหงจากแหลงกําเนิดเขามาปกคลุมประเทศไทย ทําใหทองฟาโปรง
อากาศหนาวเย็นและแหงแลงทั่วไป โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนภาคใต
จะมีฝนชุกโดยเฉพาะภาคใตฝงตะวันออก เนื่องจากมรสุมนี้นําความชุมชื้นจากอาวไทยเขามาปกคลุม
การเริ่มตนและสิ้นสุดมรสุมทั้งสองชนิดอาจผัน แปรไปจากปกติไ ดในแตละป (กรมอุตุนิยมวิทยา,
2563)
2.2) ความเร็วลม และสภาวะนาสบาย
การกอสรางอาคารใหมในเมือง มักสงผลใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมเดิม โดยเฉพาะการเคลื่อนที่
ของกระแสลมในพื้นที่ ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาในเรื่องของการบดบังลม หรือการเกิดชองลม สงผลกระทบตอพื้นที่ขาง
เคียง
สภาวะนาสบาย (Thermal Comfort) เปนสภาวะที่สมดุลทางอุณหภูมิ หรือความรอนระหวางรางกาย
และสภาพแวดลอม (ธนิต จิตดาวณิค, 2536, อางถึงใน ชลธิชา เปงนวล, 2559) ปจจัยที่สงผลตอสภาวะนาสบาย
สามารถแบงเปน ตัวแปรสภาพแวดลอม ไดแก อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิการแผรังสี กระแสลม และความชื้น และ
ตัวแปรดานบุคคล ไดแก ระดับกิจกรรม และเสื้อผาที่สวมใส (ชลธิชา เปงนวล, 2559)
จากการศึกษาขอบเขตสภาวะนาสบายของ Bioclimatic Chart ของกรุงเทพ ซึ่งจัดทําโดย The Center
Tropical and Near Eastern Architecture, Oratt Institute, Brookly, N.Y.1967 1968 ไดนํา เสนอขอบเขต
สภาวะนาสบายอยูที่อุณ หภูมิ 22 27 องศาเซลเซียส ความชื้น สัมพัทธ 20 – 75 เปอรเซนต และความเร็วลมที่
0.25 – 1.0 เมตร/วินาที (อรรถสิทธิ์ ขมาฤกษ, 2547, อางถึงใน ชลธิชา เปงนวล, 2559)
พลังงานลมเปนปจจัยสําคัญในการกอใหเกิดสภาวะนาสบายทั้งภายในและภายนอกอาคาร การควบคุม
ทิศทางและความเร็วของกระแสลมที่พัดผานเขาสูตัวอาคาร และสวนพื้นที่ใชสอยโดยรอบอาคาร ใหมีความเร็วคอนขาง
สมํ่าเสมอและมีความเร็วลมที่พอเหมาะในการประกอบกิจกรรมตางๆ ในสวนของพื้นที่นั้นๆ จะสงผลใหเกิด สภาวะนา
สบายของผูใชอาคาร และผูที่สัญจรไปมาโดยรอบอาคาร รวมถึงชวยใหสามารถลดการใชพลังงานในการใชเครื่องปรับ
อากาศไดในบางสวน (กฤษณพงศ ทองศรี, ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรจน เศรษฐบุตร, และรองศาสตราจารย ธนิต
จินดาวณิค, 2549)
ความเร็วลม (wind speed) ที่ผานผูอยูอาศัยมีผลกระทบตอสภาวะนาสบาย ลมจะพัดพาความรอนรอบ
ตัวออกไป ทําใหรูสึกเย็นขึ้นนอกจากนั้นยังพาเอาความชื้นบริเวณผิวรางกายชวยใหการระเหยเหงื่อดีขึ้น
ความเร็วลมตํ่ากวา 0.25 m/s ผูอยูอาศัยจะรูสึกวาอากาศไมมีการถายเท
ความเร็วลมที่ตองการเพื่อทํา ใหเกิดสภาวะนาสบายนั้นอยูระหวาง 1.0 – 2.0 m/s (200 – 400
fpm)
ความเร็วลมสูงขึ้นระหวาง 2.0–3.0 m/s (400– 600 fpm) ยังอยูในสภาวะนาสบายไดถามีลมพัด
เปนชวงๆไมตอเนื่อง และอุณหภูมิอากาศสูง
ความเร็วลมระหวาง 3.00–4.00 m/s (600–800 fpm) จะสงผลใหเกิดการรบกวนการทํางานหรือ
กิจกรรมตางๆ
ความเร็วลมที่สูงเกิน 4.0 m/s (800 fpm) จะทําใหผูใชอาคารรูสึกลมแรง (drafty)
ทั้งนี้คาความเร็วลมที่เหมาะสมจะขึ้นอยูกับสถานที่และกิจกรรมที่ตางกันอีกดวย (กฤษณพงศ ทองศรี
และคณะ, 2549)
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พลเรือเอก ฟรานซิส โบฟอรต ชาวอังกฤษ ไดคิดคนมาตราเพื่อใชวัดลมทะเลขึ้นใน พ.ศ. 2348 ตอมา
ไดนํามาดัดแปลงใชทั้งบนบกและในทะเล มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 4.4 7 อัตราความเร็วลมและระดับการรับรู ตามมาตราโบฟอรด
มาตราโบฟอรด
ความเร็วลม
(Beaufort
(เมตร/วินาที)
number) (Windspeed (m/s))

ลักษณะของลม
(Classiﬁcation)

ลักษณะของผลกระทบลม
(Appearance of Wind Effects)

0

<0.3

ลมสงบ
(Calm)

สงบควันลอยดิ่งขึ้นตรง (Calm, smoke rises vertically)

1

0.3 1.5

ลมเบา
(Light Air)

2

1.5 3.3

ลมออน
(Light Breeze)

3

3.3 5.5

ลมเฉื่อย
ใบไมและกิ่งไมเล็กๆ เคลื่อนไหวตลอดเวลา (Leaves and smaller twigs in
(Gentle Breeze) constant motion.)

4

5.5 8.0

ลมปานกลาง
ฝุนฟุง กระดาษปลิว กิ่งไมเล็กๆ โยก (Dust and loose paper raised. Small
(Moderate Breeze) branches begin to move.)

5

8.0 10.8

ลมกระโชก
(Fresh Breeze)

ตนไมเล็กๆ เริ่มโยก ผิวนํ้าเกิดระลอกคลื่นเล็กๆ (Branches of a moderate size
move. Small trees begin to sway.)

6

10.8 13.9

ลมแรง
(Strong Breeze)

กิ่งไมใหญโยก ไมควรกางรมจะทําใหตานลม (Large branches in motion. Whistling
heard in overhead wires. Umbrella use becomes difﬁcult. Empty plastic
garbage cans tip over.)

7

13.9 17.2

พายุปานกลาง
(Near Gale)

ตนไมโยก เดินตานลมไมสะดวก (Whole trees in motion. Effort needed to walk
against the wind. Swaying of skyscrapers may be felt, especially by people on
upper ﬂoors.)

8

17.2 20.7

พายุกระโชก
(Gale)

กิ่งไมหัก เดินไปขางหนาไมสะดวก (Twigs broken from trees. Cars veer on
road.)

9

20.7 24.5

พายุแรง
(Strong Gale)

เบี่ยงโครงสรางเกิดความเสียหาย (Larger branches break off trees, and some
small trees blow over. Construction/temporary signs and barricades blow over.
Damage to circus tents and canopies.)

10

24.5 28.4

พายุจัด
(Storm)

ตนไมหักโคน สิ่งกอสรางเสียหายมาก (Trees are broken off or uprooted, saplings
bent and deformed, poorly attached asphalt shingles and shingles in poor
condition peel off roofs.)

11

28.4 32.6

พายุรุนแรง
(Violent Storm)

12

≥32.6

พายุเฮอรริเคน
(Hurricane)

ทิศทางลมมองเห็นไดโดยควันที่ลอบขึ้น (Wind motion visible in smoke.)
รูสึกมีลมปะทะใบหนา ใบไมเคลื่อนไหว (Wind felt on exposed skin. Leaves
rustle.)

สิ่งกอสรางเสียหายเปนบริเวณกวาง (Widespread vegetation damage. More
damage to most rooﬁng surfaces, asphalt tiles that have curled up
and/or fractured due to age may break away completely.)
สิ่งกอสรางเสียหายหนัก (Considerable and widespread damage to
vegetation, a few windows broken, structural damage to mobile homes
and poorly constructed sheds and barns. Debris may be hurled about.)

ทีม่ า : https://www.spc.noaa.gov/faq/tornado/beaufort.html
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Norbert Lechner ไดมีการศึกษาและทําตารางที่แสดงถึงความนาสบาย และความรูสึกเย็นลงเทียบเทา
เปนอุณหภูมิของความเร็วลมในระดับตางๆ เมื่อพิจารณารวมกับมาตรา Beaufort จะสามารถสรุปไดวาระดับความเร็ว
ลมที่นาสบายจะอยูในชวง 0.2 3.3 เมตร/วินาที
ตารางที่ 4.4 8 ระดับความรูสึกเย็นสบายที่ความเร็วลมตางๆ
ความเร็วลม (เมตร/วินาที)

การลดอุณหภูมิ (oC)

0.05

0

อากาศนิ่ง รูสึกไมสบาย
Stagnant air, slightly uncomfortable

0.2

1.1

เริ่มสังเกตได รูสึกสบาย
Barely noticeable but comfortable

0.25

1.3

สังเกตได
Design velocity for air outlets that are near occupants

0.4

1.9

สังเกตไดชัด รูสึกสบาย
Noticeable and comfortable

0.8

2.8

สังเกตไดชัดมากขึ้น ยอมรับไดในบางพื้นที่
Very noticeable but acceptable in certain high activity
area if air is warm

1.0

3.3

ขีดจํากัดสําหรับพื้นที่ปรับอากาศ เหมาะสมสําหรับสภาพอากาศรอน
แหงแลง
Upper limit for air conditioned spaces. Good air velocity
for natural ventilation in hot and dry climates.

2.0

3.9

ใชระบายความรอนในสภาพอากาศรอนชื้น
Good air velocity for ventilation in hot and humid climate

4.5

5.0

ลมพัดโชยในพื้นที่กลางแจง
Considered a gentle breeze when felt outdoors

ดานความสบาย

ที่มา : Norbert Lechner, 2015

2.3) โปรแกรม PHOENICS ที่ใชในการศึกษา
โครงการเลือกใชโปรแกรม PHOENICS ในการวิเคราะหผลกระทบดานการบดบังทิศทางลมจากอาคาร
โครงการตอพื้นที่โดยรอบ ซึ่งเปนโปรแกรมในกลุม CFD (Computational Fluid Dynamics) บริษัทผูผลิต คือ บริษัท
Concentration, Heat & Momentum Limited (CHAM) กอตั้ง เมื่อ ป 1974 โดย Professor Brian Spalding
บริษัท CHAM เปนที่ปรึกษาชั้นนําระดับโลก และผูผลิต software ที่เชี่ยวชาญในการจําลองดวยคอมพิวเตอรเกี่ยวกับ
การไหลของของไหล และกระบวนการถายเทความรอน สํานักงานใหญอยูที่ Wimbledon เมือง London ประเทศ
England และมีบริษัทยอยในญี่ปุน รัสเซีย และมีบริษัทตัวแทนกวา 25 ประเทศทั่วโลก (CHAM, 2563)
Pheonics เปนโปรแกรมจําลองพลศาสตรของไหล ทํานายการไหลโดยใชสมการทางทฤษฎี นิยมใชทาง
ดานวิศวกรรมเคมี ขอดีของโปรแกรม ใหผลการคํานวณทางดานพลศาสตรที่เที่ยงตรง ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
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CFD โปรแกรม Pheonics เหมาะกับการจําลองสถานการณของไหล ซึ่งการจําลองสถานการณในระบบที่พัฒนาขึ้น
ควรมีผลคลายกับโปรแกรมนี้ เพราะใหผลการจําลองสถานการณที่แมนยํา (ภัคพล แจงเจนกิจ, 2558)
โปรแกรม PHOENICS ไดรับความนิยมในการศึกษาตางๆ เชน
การวิเคราะหระหวางโปรแกรมพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณระหวางซอฟตแวร PHOENICS และ
DesignBuilder (northumbria University, 2009)
การศึกษาผลกระทบเนื่องจากรูปแบบของครีบตอการถายเทความรอนโดยใชเทคนิค CFD (ณรงค ทิพย
มงคลศิลป, 2545)
การประยุกตใชโปรแกรม CFD ของ PHOENICS ในสภาพแวดลอมอาคาร และการออกแบบความปลอดภัย
จากอัคคีภัย (Dr. Qian Wang, Kenneth Ma & Micael Lundqvist, 2003)
การพัฒนาแบบจําลองการไหลของนํ้าและอนุภาคของเสียในถังเลี้ยงกุงทรงกระบอก (วชิระ เมฆวิวัฒนาวงศ,
2542)
2.4) ขอมูลลมที่ใชในแบบจําลอง
ขอมูลลมที่ใชในแบบจําลองจะเปนขอมูลลมใบคาบ 10 ป โดยเปนขอมูลของป พ.ศ. 2552 2561 จาก
กรมอุตุนิยมวิทยา วัดจากสถานีตรวจวัดอากาศกรุงเทพมหานคร ระดับความสูง 10 เมตร โดยแบบจําลองจะใชทิศทาง
และความเร็วลมทั้งหมด 5 ชวง ดังนี้
เดือน

ทิศที่ลมพัดมา

ความเร็วลม (เมตร/วินาที)

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

0.62

ทิศใต

0.93

ทิศตะวันตกเฉียงใต

0.77

กันยายน

ทิศตะวันตก

0.72

ตุลาคม ธันวาคม

ทิศตะวันออก

0.57

มกราคม
กุมภาพันธ พฤษภาคม
มิถุนายน สิงหาคม
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2.5) ผลการศึกษาการบดบังทิศทางลมของโครงการ
จากผลการจําลองดวยโปรแกรม การไหลเวียนของกระแสลมและความเร็วลมเฉลีย่ ของพืน้ ทีร่ อบโครงการ
เปรียบเทียบกอน และหลังการสรางโครงการ (ผลการศึกษาการไหลเวียนของลมในพืน้ ทีบ่ ริเวณรอบโครงการฯ แสดงใน
ภาคผนวกที่ 4) ตามแบบจําลองลมธรรมชาติ ที่ระดับความสูง 6.00 เมตร และ 20.0 เมตร ทั้ง 5 ทิศทาง โดยเมื่อมี
การพัฒนาโครงการ อาคารที่อยูรอบโครงการบางแหงจะมีความเร็วลมเพิ่มขึ้น และบางแหงจะมีความเร็วลมลดลง ซึ่ง
อาคารที่มีความเร็วลมลดลงจนมีการเปลี่ยนแปลงคาระดับอัตราความเร็วลมและระดับการรับรูตามมาตราโบฟอรด ที่
ระดับความสูง 6.00 ม. จํานวน 16 แหง และที่ระดับความสูง 20.0 ม. จํานวน 8 แหง (ภาพที่ 4.4 4)
ตารางที่ 4.4 9 เปรียบเทียบความเร็วลมเฉลี่ยในคาบ 10 ป ตามทิศทางของกระแสลมหลัก 5 ทิศ ที่ระดับความ
สูง 6.00 เมตร จากระดับพื้นดิน กอนและหลังพัฒนาโครงการ ที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับอัตรา
ความเร็วลมและระดับการรับรูตามมาตราโบฟอรด
อาคารที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับอัตราความเร็วลมและระดับการรับรูตามมาตราโบฟอรด
ทิศทาง
ของกระแสลมหลัก

อาคารที่ไดรับผลกระทบ

ลมทิศตะวันตกเฉียงใต
(เดือนมิถุนายน
สิงหาคม)

ระดับ
ผลกระทบ

กอน

หลัง

0.3 – 1.5 เมตร/วินาที
(ลมเบา)

<0.3 เมตร/วินาที
(ลมสงบ)

ปานกลาง

บานเลขที่ 33

0.3 – 1.5 เมตร/วินาที
(ลมเบา)

<0.3 เมตร/วินาที
(ลมสงบ)

ปานกลาง

บานเลขที่ 3091

0.3 – 1.5 เมตร/วินาที
(ลมเบา)

<0.3 เมตร/วินาที
(ลมสงบ)

ปานกลาง

บานเลขที่ 21

0.3 – 1.5 เมตร/วินาที
(ลมเบา)

<0.3 เมตร/วินาที
(ลมสงบ)

ปานกลาง

บานเลขที่ 3478, 3476, 3474

0.3 – 1.5 เมตร/วินาที
(ลมเบา)

<0.3 เมตร/วินาที
(ลมสงบ)

ปานกลาง

บานเลขที่ 15

0.3 – 1.5 เมตร/วินาที
(ลมเบา)

<0.3 เมตร/วินาที
(ลมสงบ)

ปานกลาง

บานเลขที่ 29

0.3 – 1.5 เมตร/วินาที
(ลมเบา)

<0.3 เมตร/วินาที
(ลมสงบ)

ปานกลาง

บานเลขที่ 25, 27

0.3 – 1.5 เมตร/วินาที
(ลมเบา)

<0.3 เมตร/วินาที
(ลมสงบ)

ปานกลาง

บานเลขที่ 3059

0.3 – 1.5 เมตร/วินาที
(ลมเบา)

<0.3 เมตร/วินาที
(ลมสงบ)

ปานกลาง

บานเลขที่ 3063

0.3 – 1.5 เมตร/วินาที
(ลมเบา)

<0.3 เมตร/วินาที
(ลมสงบ)

ปานกลาง

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บานเลขที่ 25, 27
(เดือนมกราคม)

ลมทิศใต
(เดือนกุมภาพันธ
พฤษภาคม)

ระดับอัตราความเร็วลมและระดับการรับรู ตามมา
ตราโบฟอรด
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ลมธรรมชาติที่ระดับความสูง 6.00 ม.
ภาพที่

4.4-4

ภาพตัวอยางจําลองการบดบังทิศทางลม ที่ 6.00 ม.
เดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม
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บทที่ 4
อาคารที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับอัตราความเร็วลมและระดับการรับรูตามมาตราโบฟอรด
ทิศทาง
ของกระแสลมหลัก

ลมทิศตะวันตก
(เดือนกันยายน)

ลมทิศตะวันออก
(เดือนตุลาคม
ธันวาคม)

อาคารที่ไดรับผลกระทบ

ระดับอัตราความเร็วลมและระดับการรับรู ตามมา
ตราโบฟอรด

ระดับ
ผลกระทบ

กอน

หลัง

บานเลขที่ 3476/2 3

0.3 – 1.5 เมตร/วินาที
(ลมเบา)

<0.3 เมตร/วินาที
(ลมสงบ)

ปานกลาง

บานเลขที่ 56/15

0.3 – 1.5 เมตร/วินาที
(ลมเบา)

<0.3 เมตร/วินาที
(ลมสงบ)

ปานกลาง

บานเลขที่ 3081/13 14

0.3 – 1.5 เมตร/วินาที
(ลมเบา)

<0.3 เมตร/วินาที
(ลมสงบ)

ปานกลาง

บานเลขที่ 29

0.3 – 1.5 เมตร/วินาที
(ลมเบา)

<0.3 เมตร/วินาที
(ลมสงบ)

ปานกลาง

บานเลขที่ 5

0.3 – 1.5 เมตร/วินาที
(ลมเบา)

<0.3 เมตร/วินาที
(ลมสงบ)

ปานกลาง

บานเลขที่ 3480

0.3 – 1.5 เมตร/วินาที
(ลมเบา)

<0.3 เมตร/วินาที
(ลมสงบ)

ปานกลาง

บานเลขที่ 12

0.3 – 1.5 เมตร/วินาที
(ลมเบา)

<0.3 เมตร/วินาที
(ลมสงบ)

ปานกลาง

บานเลขที่ 3047, 3049

0.3 – 1.5 เมตร/วินาที
(ลมเบา)

<0.3 เมตร/วินาที
(ลมสงบ)

ปานกลาง

0
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บทที่ 4

ตารางที่ 4.4 10 เปรียบเทียบความเร็วลมเฉลี่ยในคาบ 10 ป ตามทิศทางของกระแสลมหลัก 5 ทิศ ที่ระดับความ
สูง 20.0 เมตร จากระดับพื้นดิน กอนและหลังพัฒนาโครงการ ที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับอัตรา
ความเร็วลมและระดับการรับรูตามมาตราโบฟอรด
อาคารที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับอัตราความเร็วลมและระดับการรับรู ตามมาตราโบฟอรด
ทิศทาง
ของกระแสลมหลัก

อาคารที่ไดรับผลกระทบ

ระดับอัตราความเร็วลมและระดับการรับรู
ตามมาตราโบฟอรด

ระดับ
ผลกระทบ

กอน

หลัง

บานเลขที่ 3476/5

0.3 – 1.5 เมตร/วินาที
(ลมเบา)

<0.3 เมตร/วินาที
(ลมสงบ)

ปานกลาง

บานเลขที่ 3081/15 16

0.3 – 1.5 เมตร/วินาที
(ลมเบา)

<0.3 เมตร/วินาที
(ลมสงบ)

ปานกลาง

บานเลขที่ 3079/14 16

0.3 – 1.5 เมตร/วินาที
(ลมเบา)

<0.3 เมตร/วินาที
(ลมสงบ)

ปานกลาง

บานเลขที่ 3079/12

0.3 – 1.5 เมตร/วินาที
(ลมเบา)

<0.3 เมตร/วินาที
(ลมสงบ)

ปานกลาง

บานเลขที่ 3079/8

0.3 – 1.5 เมตร/วินาที
(ลมเบา)

<0.3 เมตร/วินาที
(ลมสงบ)

ปานกลาง

บานเลขที่ 33

0.3 – 1.5 เมตร/วินาที
(ลมเบา)

<0.3 เมตร/วินาที
(ลมสงบ)

ปานกลาง

บานเลขที่ 29

0.3 – 1.5 เมตร/วินาที
(ลมเบา)

<0.3 เมตร/วินาที
(ลมสงบ)

ปานกลาง

บานเลขที่ 3079/2 3

0.3 – 1.5 เมตร/วินาที
(ลมเบา)

<0.3 เมตร/วินาที
(ลมสงบ)

ปานกลาง

บานเลขที่ 3079/5 6

0.3 – 1.5 เมตร/วินาที
(ลมเบา)

<0.3 เมตร/วินาที
(ลมสงบ)

ปานกลาง

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
(เดือนมกราคม)
ลมทิศใต
(เดือนกุมภาพันธ
พฤษภาคม)
ลมทิศตะวันตกเฉียงใต
(เดือนมิถุนายน
สิงหาคม)

ลมทิศตะวันตก
(เดือนกันยายน)

ลมทิศตะวันออก
(เดือนตุลาคม
ธันวาคม)
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2.6) สรุปผลการศึกษา
(1) สรุปผลการบดบังทิศทางลมของอาคารโครงการทีม่ ตี อพืน้ ที่ขางเคียงโดยรอบโครงการ ที่ระดับความสูง
6.00 เมตร ดังนี้
จากการศึกษาเรื่องการบดบังทิศทางลมของอาคารโครงการที่มีตอพื้นที่ขางเคียงโดยรอบโครงการ ลม
ธรรมชาติที่ระดับความสูง 6.00 เมตร เปนระดับที่ลมสงผลตออาคารที่มีความสูง 2 ชั้น เชน บานเดี่ยว บานทาวนเฮาส
เมื่อพิจารณาความเร็วลมในรัศมี 100 เมตรโดยรอบพื้นที่โครงการ ลมที่พัดเขามายังพื้นที่โครงการจะมีทิศทางลม
เปลี่ยนไปตามรูปทรงและการวางตัวของอาคารรอบโครงการ จากการวางตัวของอาคารโครงการกับกลุมอาคารขาง
เคียงที่ติดกันทําใหมีชองวางเมื่อลมปะทะอาคารแลวคลายตัวไหลออกไปดานขาง และมีกระแสลมที่ไหลปะทะมุมของ
อาคารโครงการ สงผลใหความเร็วลมบริเวณนั้นเพิ่มสูงขึ้น และเกิดการบดบังทิศทางลมบริเวณฝงตรงขามทิศทางลมที่
พัดมาบริเวณโครงการ ทําใหลมเกิดการมวนตัวดานหลังอาคารโครงการที่เปนฝงหลังลม บริเวณนี้จึงมีความเร็วลมลดลง
และมีทิศทางลมเปลี่ยนไป ดังนั้น เมื่อกอสรางอาคารของโครงการ จึงคาดวาจะไมสงผลกระทบตอการบดบังทิศทางลม
ที่ระดับความสูง 6.00 เมตร ตอพื้นที่ขางเคียงตลอดทั้งป
(2) สรุปผลการบดบังทิศทางลมของอาคารโครงการทีม่ ตี อพืน้ ที่ขางเคียงโดยรอบโครงการ ที่ระดับความสูง
20.00 เมตร ดังนี้
จากการศึกษาเรื่องการบดบังทิศทางลมของอาคารโครงการที่มีตอพื้นที่ขางเคียงโดยรอบโครงการ ลม
ธรรมชาติที่ระดับความสูง 20.00 เมตร เปนระดับที่ลมสงผลตอตออาคารที่สูงไมเกิน 23.00 เมตร ตามกฎหมาย เชน
อาคารชุดพักอาศัย อาคารพาณิชยสูง 4 – 5 ชั้น เมื่อพิจารณาความเร็วลมในรัศมี 100 เมตรโดยรอบพื้นที่โครงการ ลม
ที่พัดเขามายังพื้นที่โครงการจะมีทิศทางลมเปลี่ยนไปตามรูปทรงและการวางตัวของอาคารรอบโครงการ จากการวางตัว
ของอาคารโครงการกับกลุมอาคารขางเคียงที่ติดกันทําใหมีชองวางเมื่อลมปะทะอาคารแลวคลายตัวไหลออกไปดานขาง
และมีกระแสลมที่ไหลปะทะมุมของอาคารโครงการ สงผลใหความเร็วลมบริเวณนั้น เพิ่มสูงขึ้น และเกิดการบดบัง
ทิศทางลมบริเวณฝงตรงขามทิศทางลมที่พัดมาบริเวณโครงการ ทําใหลมเกิดการมวนตัวดานหลังอาคารโครงการที่เปน
ฝงหลังลม บริเวณนี้จึงมีความเร็วลมลดลงและมีทิศทางลมเปลี่ยนไป ดังนั้น เมื่อกอสรางอาคารของโครงการ จึงคาดวา
จะไมสงผลกระทบตอการบดบังทิศทางลมที่ระดับความสูง 20.00 เมตร ตอพื้นที่ขางเคียงตลอดทั้งป
2.7) สรุปผลการแสดงความคิดเห็นตอการบดบังทิศทางลมจากการพัฒนาโครงการ
อาคารที่ไดรับผลกระทบดานการบดบังลมจากอาคารโครงการทั้ง 5 ทิศ ซึ่งมีอาคารที่ไดรับความเร็วลมลดลง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับอัตราความเร็วลมและระดับการรับรูตามมาตราโบฟอรด มีจํานวน 23 แหง ไดแก
บานเลขที่ 25, 27

บานเลขที่ 33

บานเลขที่ 3091

บานเลขที่ 19, 21 และ 23

บานเลขที่ 15
บานเลขที่ 3476/2 3
บานเลขที่ 3480
บานเลขที่ 3079/12

บานเลขที่ 29
บานเลขที่ 56/15
บานเลขที่ 12
บานเลขที่ 3079/8

บานเลขที่ 3059
บานเลขที่ 3081/13 14
บานเลขที่ 3476/5
บานเลขที่ 3079/14 16

บานเลขที่ 3063
บานเลขที่ 3478, 3476, 3474
บานเลขที่ 3047, 3049
บานเลขที่ 3081/15 16

บานเลขที่ 3079/2 3

บานเลขที่ 3079/5 6 บานเลขที่ 5
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โดยบริษัทฯ ที่ปรึกษาไดเขาทําการสํารวจความคิดเห็นตออาคารที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการบดบัง
ทิศทางลม (รายละเอียดแตละอาคารนําเสนอในภาคผนวกที่ 5.6) สรุปได ดังนี้
(1) อาคารที่เขาไปชี้แจงผลกระทบ จํา นวน 18 แหง ไดแก เลขที่ 25 27 ซอยลาดพราว 113,
เลขที่ 33 ซอยลาดพราว 113, เลขที่ 3091, เลขที่ 19,21 และ 23 ซอยลาดพราว 113, เลขที่ 15
ซอยลาดพราว 113, เลขที่ 29 ซอยลาดพราว 113, เลขที่ 3059, เลขที่ 3063, เลขที่ 3476/2 3,
เลขที่ 56/15, เลขที่ 3081/13 14, เลขที่ 3474 และ 3478, เลขที่ 3476/5, เลขที่ 3047 3049,
เลขที่ 3079/8, เลขที่ 3079/14 16, เลขที่ 3079/2 3 และเลขที่ 3079/5 6 โดยเปน อาคารที่
แสดงความคิดเห็นดานการบดบังทิศทางลมและรับทราบมาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดลอม
จํานวน 18 แหง
(2) อาคารปดไมมีผูพักอาศัยและอาคารที่ไมสามารถเขาไปชี้แจงผลกระทบ จํานวน 5 แหง ไดแก
เลขที่ 3480, เลขที่ 12 ซอยลาดพราว 140, เลขที่ 3079/12, เลขที่ 3081/15 16 และเลขที่ 5
ซอยลาดพราว 136 ซึ่งไดจัดสงไปรษณียแบบลงทะเบียนแลว จํานวน 3 ครั้ง แตไมการแสดง
ความคิดเห็น
กําหนดแนวทางลดผลกระทบสิ่งแวดลอมดานการบดบังทิศทางลม ไวดังนี้
1. เจาของโครงการทําหนังสือแจงมาตรการตออาคารบานพักอาศัยใกลเคียง ในรัศมี 100 เมตร รอบ
โครงการ ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากตัวอาคารโครงการ และบานที่ถูกการบดบังทิศทางลมจาก
ตัวอาคารโครงการ สามารถแจงหรือหารือกับเจาของโครงการในการแกไขผลกระทบดังกลาวได ทั้งนี้
ใหแจงเจาของโครงการไดตั้งแตเริ่มการกอสรางอาคารจนแลวเสร็จจนถึงจดทะเบียนอาคารชุดแลว
เปนเวลา 1 ป กรณีที่ทั้ง 2 ฝายตกลงกันไมได ใหเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย ตามพระราชบัญญัติ
ไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. 2562
2. จัดใหมีมาตรการชดเชยเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากการกอสรางโครงการ แลวแตกรณีตามความ
เหมาะสมและอยางเปนธรรม
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3) การประเมินผลกระทบดานการบดบังแสงแดด
การศึกษาผลกระทบดานการบดบังแสงแดด จะศึกษาถึงปจจัยที่ทําใหเกิดเงาตกทอด (Shadow) คือ เงา
ของวัตถุที่ทอดตัวยาวไปตามพื้น จะเกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตยโคจรและสองแสงมายังอาคาร พื้นที่เงาตกทอดที่เกิดขึ้นจาก
อาคารในโครงการนี้ จะสงผลกระทบตอพื้นที่และอาคารขางเคียง เรียกวา ผลกระทบดานการบดบังแสงแดด ปจจัยที่
ทําใหเกิดพื้นที่เงาตกทอดนี้ ขึ้นอยูกับวัน เวลา และที่ตั้งโครงการ รวมไปถึงรูปทรง และความสูงของอาคาร
3.1) การโคจรของโลกและดวงอาทิตย
โลกเปนบริวารของดวงอาทิตย โดยโลกจะหมุนรอบดวงอาทิตยเปนเวลา 365 วัน หรือ 1 ปในขณะ
เดียวกัน โลกจะหมุนรอบตัวเองโดยกินเวลา 24 ชั่วโมง จึงสงผลใหดานที่โดนแสงจะเปนเวลากลางวัน สวนดานที่ไม
โดนแสงจะเปนเวลากลางคืน เมื่อโลกหมุนไปเรื่อย ดานที่ไมโดนแสงหรือกลางคืน จะคอยๆ หมุนเปลี่ยนมาจนกลาย
เปนกลางวัน เรียกปรากฏการณนี้วา กลางวัน และกลางคืน (ปรีญชา รังสิรักษ, 2545: 9 2 อางถึงใน สุวภา ขจรฤทธิ์,
2552, น. 20)
ภายในหนึง่ วัน จะมีทง้ั หมด 24 ชัว่ โมง แบงออกเปน กลางวัน 12 ชัว่ โมง และกลางคืน 12 ชัว่ โมง โดยชัว่ โมงแรก
ของวันจะเริ่มที่ตอนเที่ยงคืน หรือ 00.00 นา ิกา
โลกโคจรรอบดวงอาทิตยเปนรูปวงรี โดยที่แกนของโลกเอียง 23.5 องศา ในฤดูรอนโลกเอียงขั้วเหนือเขาหา
ดวงอาทิตย ทําใหซีกโลกเหนือกลายเปนฤดูรอน และซีกโลกใตกลายเปนฤดูหนาว ในเวลาหกเดือนตอมา โลกโคจรไป
อีกดานหนึ่งของวงโคจร โลกเอียงขั้วใตเขาหาดวงอาทิตย (แกนของโลกเอียง 23.5 องศา คงที่ตลอดทั้งป) ทําใหซีกโลก
ใตกลายเปนฤดูรอน และซีกโลกเหนือกลายเปนฤดูหนาว
ในทางปฎิบัติ เมื่อมองดูจากประเทศไทย ซึ่งอยูบนซีกโลกเหนือ เราจะมองเห็น เสนทางขึ้น ตก ของดวง
อาทิตยบนทองฟา
1) ดวงอาทิตยขึ้น ทางทิศตะวัน ออก และตกทางทิศตะวันตกพอดี ประมาณวัน ที่ 21 มีน าคม (Vernal
equinox) ทําใหเวลากลางวัน และกลางคืนยาวนานเทานั้น
2) ในฤดูรอน ดวงอาทิตยอยูคอนไปทางทิศเหนือมากขึ้นในแตละวัน และจะอยูคอนไปทางทิศเหนือมาก
ที่สุด ประมาณวันที่ 21 มิถุนายน (Summer Solstice) ดวงอาทิตยขึ้นเร็ว และตกชา ทําใหกลางวัน
ยาวนานกวากลางคืน
3) หลังจากนั้นดวงอาทิตยจะคอนกลับมาทางทิศตะวันออกอีกครั้ง จนกระทั่งประมาณวันที่ 22 กันยายน
(Winter Solstice) ดวงอาทิตยจะขึ้นทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตกพอดี ทําใหเวลากลาง
วันและกลางคืนยาวนานเทากัน
4) ในฤดูหนาว ดวงอาทิตยอยูคอนไปทางทิศใตมากขึ้นในแตละวัน และจะอยูคอนไปทางทิศใตมากที่สุด
ประมาณวันที่ 21 ธันวาคม (Winter Solstice) ซึ่งเปนขณะที่ซีกโลกเหนือออกจากดวงอาทิตยมากที่สุด
ทําใหกลางคืนยาวนานกวากลางวัน ดวงอาทิตยขึ้นชา และตกเร็ว หลังจากนั้นก็จะอยูคอนกลับมาทาง
ทิศตะวันออกอีกเชนเดิม
โดยทั่วไปแสงอาทิตยที่ตกกระทบลงมายังวัตถุบนพื้นโลกสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ไดแก
1. ลําแสงตรง : เปนแสงแดดจากดวงอาทิตยที่ตกกระทบลงบนผิวโลก
2. ลําแสงกระจาย : เปนลําแสงจากดวงอาทิตยที่สะทอนชั้นบรรยากาศ เมฆหมอก ละอองนํ้า กอน
ตกกระทบลงผิวโลกเปนแสงที่สามารถกระจายไดทุกทิศทาง
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ในการศึกษาผลกระทบการบดบังแดด จะศึกษาถึงปจจัยที่ทําใหเกิดเงาตกทอด ซึ่งพื้นที่เงาตกทอดนี้ขึ้นอยู
กับวัน เวลา และที่ตั้งโครงการ (สมสิทธิ์ นิตยะ, 2546) โดยไดระบุไววา วันที่มีความวิกฤต และเหมาะสมแกการนํามา
วิเคราะห เรื่อง แสงจากดวงอาทิตย และเงาที่ปรากฏมากที่สุด ไดแก
วันที่ 21 มิถนุ ายน คือ ชวงกลางฤดูรอน
วันที่ 21 ธันวาคม คือ ชวงกลางฤดูหนาว
เมื่อพิจารณามุมของแสงตรงจากดวงอาทิตยที่สะทอนมายังประเทศไทย และเปนลํา แสงที่ก อใหเกิดผล
กระทบการบดบังของแสง พบวาในแตละชวงฤดูกาลมุมดวงอาทิตย (กรณีทํามุมกับแนวดิ่ง) จะแตกตางกันดังนี้
ชวงเดือน
มิถุนายน
ธันวาคม

08.00
66
72

09.00
49
60

มุมที่ดวงอาทิตยทํากับแนวดิ่ง (องศา) ที่เวลาตางๆ กัน
10.00 11.00 12.00 13.00
14.00
15.00
33
21
10
21
33
49
48
42
37
42
48
60

16.00
66
72

3.2) เครื่องมือที่ใชในการจําลองการโคจรของดวงอาทิตย
จากการศึกษาของ สุวภา ขจรฤทธิ์ (2552) พบวาลักษณะของเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการจําลอง
การโคจรของดวงอาทิตย สามารถแบงเปนประเภทหลักๆ ไดดังนี้
(1) เครื่องมือและอุปกรณแบบ 2 มิติ เปนการใชแผนภาพ (Graphic method) ไดแก
(1.1) แผนภาพของ P.Burberry เปนแผนภาพที่ใชกันอยางแพรหลาย ใชในการหาตําแหนงโคจรของดวง
อาทิตยไดทุกๆเสนรุง (Latitude) ทั้งซีกโลกเหนือ และดานใตจาก 40 oN – 40 oS แผนภาพแบง
ออกเปน 2 แผน คือ แผนภาพมุมกระทํา (Altitude Diagram) และแผนภาพมุมเบี่ยง (Azimuth
Diagram)
(1.2) การใชแผนภาพแบบตารางโคจรของดวงอาทิตย ไดแก
ตารางแบบ ORTHOGRAPHIC STEREOGRAPHIC เปนการลากเสนโยงจากรูปครึ่งวงกลมทาง
เดินของดวงอาทิตยมาเปนแผนราบ
ตารางแบบ EQUIDISTANT PROJECTION เปนตารางโคจรดวงอาทิตยที่ไดผลเปนที่นาพอใจ
ซึ่ง พัฒ นาขึ้น โดยบริษ ัท LIBBEY OWENS FORD GLASS Co. มีช ื่อ เรีย กวา SUN ANGLE
CALCULATOR
(2) เครื่องมือและอุปกรณแบบ 3 มิติ (การใชหุนจําลองกับเครื่องมือประกอบ) เปนเครื่องมือและอุปกรณที่
เรียกกันวา เครื่องจําลองดวงอาทิตย หรือ The heliodon เปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการศึกษารูป
แบบของเงาที่เกิดขึ้นจากการสองสวางของแสงดวงอาทิตย มีหลอดไฟที่มําหนาที่เสมือนเปนดวงอาทิตย
ซึ่งสามารถวิเคราะหไดตามการตั้งคาละติจูดของพื้นที่ คาวัน เวลา แบงออกเปน 3 ชนิด ไดแก
ชนิดแหลงกําเนิดแสงคงที่ หุนจําลองเคลื่อนที่
ชนิดหุนจําลองคงที่ แหลงกําเนิดแสงเคลื่อนที่
ชนิดหุนจําลองเคลื่อนที่ และแหลงกําเนิดแสงเคลื่อนที่
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(3) เครื่องมือและอุปกรณอื่นๆ ไดแก
เครื่อ งวัด แดด (Sun Dial Type) ใชเงาจากดวงอาทิต ยบอกตํา แหนงของดวงอาทิต ย เชน
Mgnomonics ซึ่งเปนเครื่องมือที่เกาแกที่สุด เปนกลองสี่เหลี่ยมมีดานบนเปด ตรงกลางมีเข็มหมุดปก
ดานขางทางตะวันตก และตะวันออกของกลองมีเสนบงบอกวัน เวลา และเดือน เปนสเกลไว เงาจาก
เข็มหมุดจะชี้บอกวัน เวลา ของดวงอาทิตย
เครื่องมือวัดเงา (Shade Types) มีหลักการอาศัยเงาที่เกิดจากดวงอาทิตยอานคาตําแหนง วันที่ และ
เวลา อานยอนกลับไปหาดวงอาทิตยพิจารณาเงาที่เกิดขึ้นกับหุนจําลอง (Model) ได และสามารถตั้งคา
ตําแหนงเสนรุงไดทุกแหงบนพื้นโลก
(4) โปรแกรมคอมพิวเตอร โปรแกรมที่นํามาใชแสดงภาพเงาตกทอดของอาคารไดมีหลายโปรแกรม ซึ่ง
โปรแกรมที่เ ปนที่น ิย มใช ไดแก โปรแกรม SketchUp โปรแกรม 3ds Max Studio และโปรแกรม
Ecotect เปนตน
3.3) โปรแกรม SketchUp ที่ใชในการศึกษา
การประเมินผลกระทบดานการบดบังแสงแดด จากการกอสรางอาคารโครงการ ตลอดจนถึงชวงเปด
ดําเนินการ ใชการประมวลผลดวยโปรแกรม SketchUp Pro 2017 ของบริษัท Trimble จํากัด (935 Stewart Drive
Sunnyvale, CA USA. 94085) รวมกับ ใชขอมูล อางอิงมุม องศาของรังสีดวงอาทิต ยในแตละชวงเวลาตามคาพิกัด
ภูมิศาสตร จาก Sun path
โปรแกรม SketchUp ถูก สรางโดยบริษ ัท @Last Software ตั้ง อยูที่ Boulder, Colorado ประเทศ
สหรัฐอเมริกา บริษัท @Last Software กอตั้งโดย Brad Schell และ Joe Esch และเปนผูพัฒนาโปรแกรมสามมิติที่
ใชงายและราคาถูกขึ้นมา โปรแกรม SketchUp ออกวางจําหนายครั้งแรกในเดือนสิงหาคม ป 2000
ดวยความงายและราคาไมแพง ทํา ใหโปรแกรม Sketchup ไดรับ รางวัล “Best New Products or
Services” ในงาน A/E/C SYSTEMS ที่จัดโดย Digital Media Net โปรแกรม SketchUp นั้นใชงานไดงายและสนุก
ทําใหไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว หลังจากไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากผูใชจํานวนมาก บริษัท @Last Software
ไดพัฒนารูปแบบการทํางานใหสูงขึ้นไปอีก โดยเปดโอกาสใหผูใชงาน Sketchup สามารถวางโมเดลสามมิติที่สรางขึ้น
ลงบน Google Earth
บริษัท Google ที่กํา ลังพัฒนา Google Earth ในขณะนั้น ประทับใจรูป แบบการทํางานของโปรแกรม
SketchUp ตัด สิน ใจซื้อ โปรแกรม SketchUp จากบริษ ัท @ Last Software ในเดือ น มีน าคม ป 2006 บริษ ัท
Google ตองการใหโปรแกรม SketchUp ถูกนําไปใชโดยทุกๆ คน จึงตัดสินใจแจกโปรแกรม SkethUp ฟรี ใหกับทุกๆ
คนที่ตองการในรูปแบบ Free Version ควบคูกับการจําหนายในราคาถูกสําหรับสวนที่เปน Pro Version
โปรแกรม Google SketchUp ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและเปดโอกาสใหสามารถ Upload โมเดลที่
สรางแลวเสร็จลงบน Google Earth เมื่อผูคนใช SketchUp กันมากขึ้น บริษัท Google ไดสรางพื้นที่เก็บโมเดลสาม
มิติบนพื้นที่ Internet โดยตั้งชื่อวา Google 3D WAREHOUSE หรือคลังโมเดลสามมิติ
ในเดือ นเมษายนป 2012 บริษ ัท Google ไดตัดสิน ใจขายโปรแกรมใหกับ บริษ ัท Trimble โดยบริษ ัท
Trimble มีธุรกิจหลักดาน GPS และซอฟตแวรในแวดวงอุตสาหกรรม กําลังสนใจที่จะพัฒนาธุรกิจ Software และ
Hardeware ในธุรกิจ A/E/C (สถาปนิก/วิศวกร/งานกอสราง) โดย SketchUp รุนปกติจะยังแจกฟรีตอไป และจะยัง
ดําเนินโครงการ 3D Warehouse เชนเดิม (บริษัท บานสเกตชอัพ จํากัด, 2557)
จากการศึกษาของ สุวภา ขจรฤทธิ์ (2552) พบวา โปรแกรม SketchUp เปนโปรแกรมที่มีลักษณะการทํางาน
และผลที่ไดจากโปรแกรมมีลักษณะคลายคลึงกันกับโปรแกรมคอมพิวเตอรอื่นๆ เปนโปรแกรมที่ใชเพื่อขึ้นรูปวัตถุให
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เปน 3 มิติ ซึ่งเหมาะกับการออกแบบชิ้นงานตางๆรวมไปถึงงานสถาปตยกรรมดวย โปรแกรมนี้ยังสามารถแสดงภาพ
ของอาคาร และเงาที่เกิดขึ้นตามชวงเวลาตางๆได ขอมูลมีความถูกตองและสามารถเชื่อถือได เปนโปรแกรมที่สถาปนิก
มีความคุนเคย และใชกันอยางแพรหลาย
โปรแกรม SketchUp ไดรับความนิยมในการศึกษาตางๆ เชน
การพัฒ นาโปรแกรมเสริมใน Google SketchUp เพื่อ แสดงภาพของอุป กรณบัง แดด ประกอบการ
คํานวณคาสัมประสิทธิ์การบังแดดตามกฎหมายอนุรักษพลังงาน (ปรีชญา มหัทธนทวี และ ทยากร จารุชัย
มนตร, 2557)
การใช SketchUp จําลองเงาของการปลูกตนไมเปนแถวในแนวราบ (Burner, Ashworth, Laughlin,
and Boyer, 2018)
แนวทางการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม : การบดบังแดด (สุวภา ขจรฤทธิ์, 2552)
3.4) ผลการศึกษาการบดบังแสงแดดของโครงการ
การประเมินผลกระทบเรื่องการบดบังแสงแดด พิจารณาตามกิจกรรมความตองการแสงแดดของผูไดรับ
ผลกระทบ ซึ่งผูพักอาศัยขางเคียงจะไดรับผลกระทบตั้งแตชวงกอสรางโครงสรางอาคาร ตอเนื่องไปจนถึงชวงเปด
ดําเนินโครงการ โดยอาคารที่ไดรับการบดบังแสงแดดตั้งแตสองชั่วโมงขึ้นไปเปนอาคารที่ไดรับผลกระทบแบบมีนัย
สําคัญมาก มีรายละเอียดแตละฤดู ดังนี้ (ภาพที่ 4.4 5)
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ฤดูกาล

ระดับผลกระทบ
ชวงเชา

ฤดูฝน

ฤดูหนาว

ผลกระทบแบบมีนัยสําคัญมาก 1. บานเลขที่ 3468
(ไดรับเงาตกทอดนาน
2. บานเลขที่ 3470
มากกวา 2 ชั่วโมงขึ้นไป) 3. บานเลขที่ 3472
4. บานเลขที่ 3059 3061
5. บานเลขที่ 3063
6. บานเลขที่ 3065
7. บานเลขที่ 3069
8. บานเลขที่ 3069/1
9. บานเลขที่ 3071 และ 3067
10. วราภัส แมนชั่น

ชวงบาย
1. วราภัสแมนชั่น
2. บางสวนของลุมพินี เซ็นเตอร ลาดพราว
111 (อาคาร F)
3. บานเลขที่ 25, 27
4. บานเลขที่ 23
5. บานเลขที่ 29
6. บานเลขที่ 21
7. บานเลขที่ 19
8. บานเลขที่ 17
9. บานเลขที่ 15
10. บานเลขที่ 13
11. บานเลขที่ 11
12. บานเลขที่ 9
13. บานเลขที่ 7
14. บานเลขที่ 5
15. บานเลขที่ 1, 3

ผลกระทบแบบมีนัยสําคัญมาก 1. วราภัส แมนชั่น 1
1. บางสวนของลุมพินี เซ็นเตอร ลาดพราว
(ไดรับเงาตกทอดนาน
2. บางสวนของลุมพินี เซ็นเตอร ลาดพราว
111 (อาคาร G, F, E)
มากกวา 2 ชั่วโมงขึ้นไป)
111 (อาคาร A, B, C, D, G, F)
2. บางสวนของ รพ. เวชธานี
3. บางสวนของ รพ. เวชธานี
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กรณีมีโครงการอาคารชุด ดิ ออริจนิ้ ลาดพราว 111
ฤดูกาล

ระดับผลกระทบ
ชวงเชา

ฤดูรอน

ผลกระทบแบบมีนัยสําคัญมาก 1. บางสวนของบานเลขที่ 3474
(ไดรับเงาตกทอดนาน
2. วราภัส แมนชั่น
มากกวา 2 ชั่วโมงขึ้นไป) 3. บานเลขที่ 3071

ชวงบาย
1. บานเลขที่ 23
2. บานเลขที่ 21
3. บางสวนของแอสปาย ลาดพราว 111
4. บานเลขที่ 3079/17
5. บานเลขที่ 3079/14 16
6. บานเลขที่ 3079/13
7. บานเลขที่ 3079/12
8. บานเลขที่ 3079/11
9. บานเลขที่ 3079/10
10. บานเลขที่ 3079/9
11. บานเลขที่ 3079/8
12. บานเลขที่ 3081/15 16
13. บานเลขที่ 3081/13 14
14. บานเลขที่ 3081/12
15. บานเลขที่ 3081/10 11
16. บานเลขที่ 3081/9
17. บานเลขที่ 3081/8
18. บานเลขที่ 3081/7
19. บานเลขที่ 3081/5 6
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3.5) การรับฟงความคิดเห็นตอผูที่ไดรับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด
จากการประเมินผลกระทบดานการบดบังแสงแดด บริษัทที่ปรึกษาฯ ไดเขาไปสอบถามความคิดเห็น และ
ชี้แจงขอเท็จจริงใหผูที่ไดรับผลกระทบรับทราบ โดยกลุมเปาหมายที่จะตองรับฟงความคิดเห็น ไดแก อาคารบานพัก
อาศัยที่ไดรับการตกทอดของเงาจากโครงการ ตอเนื่องนานมากกวา 2 ชั่วโมงขึ้นไปในแตละวันทั้ง 3 ฤดู คือ ฤดูรอน
ฤดูฝน และฤดูหนาว โดยผูที่ไดรับผลกระทบดานการบดบังทิศแสงแดด มีรายละเอียดการสํารวจ ดังนี้
(1) วัตถุประสงคของการศึกษา
โครงการพิจารณาถึงผลกระทบจากการบดบังแสงแดด โดยชีแ้ จงขอเท็จจริงใหกับผูทีไ่ ดรับผลกระทบ
จากการไดรับการตกทอดของเงานานตอเนื่องมากกวา 2 ชั่วโมงขึ้นไป จึงกําหนดขอบเขตของตัวอยางที่ทําการศึกษาจะ
กําหนดออกเปน 2 กลุม ไดแก ผูที่ไดรับผลกระทบจากเงาตกทอดจากอาคารโครงการ นานมากกวา 3 ชั่วโมงขึ้นไป
และผูที่ไดรับผลกระทบจากเงาตกทอด นานมากกวา 2 ชั่วโมงขึ้นไป แตไมเกิน 3 ชั่วโมง ในแตละวัน ซึ่งมีวัตถุประสงค
ของการศึกษา ดังตอไปนี้
เพื่อชี้แจงการบดบังแสงแดด ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ เพื่อนํามาสูการจัดหา
มาตรการชดเชยเยียวยารวมกัน
(2) ลักษณะแบบสอบถาม
การสํา รวจและรับ ฟงความคิด เห็น ของประชาชน เพื่อ ใหทราบปญหาแนวความคิด เห็น และ
มาตรการชดเชยเยียวยา ในพื้นที่ที่ไ ดรับ การบดบังแสงแดดตอเนื่องนานมากกวา 2 ชั่วโมงขึ้นไป เพื่อนํา ประเด็น
ขอกังวลในดานตางๆ ของกลุมสังคมที่อาศัยอยูในพื้นที่ศึกษามาใชประกอบการพิจารณาจัดใหมีมาตรการปองกัน และ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการใหสอดคลอง และตอบสนองตอความเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา
(3) วิธีการดําเนินการ
สํารวจประชาชน และบานพักอาศัยที่ไดกําหนดตําแหนงที่ตองเก็บตัวอยางลงในภาพถายทาง
อากาศ ซึ่งเปนผูที่ไดรับผลกระทบจากเงาตกทอดของโครงการ
ทําการสอบถามกลุมตัวอยางที่ศึกษาทั้งหมดที่ไดรับเงาตกทอดจากอาคารโครงการนานมากกวา
2 ชั่วโมงขึ้นไป
สําหรับบานพักอาศัย หรืออาคารที่ไดรับผลกระทบจากเงาตกทอดของโครงการนานมากกวา 2
ชั่วโมง ในวันที่สํารวจ ไมพบผูพักอาศัยหรือบาน/อาคารปดมิดชิด บริษัทฯ มีแนวทางดังนี้
1. บริษัทที่ปรึกษาฯ จะฝากแบบสอบถามไวที่ตูรับจดหมาย โดยแบบสอบถามที่ฝากไว บริษัท
ที่ปรึกษาฯ ไดใหชื่อ ที่อยู ติดตอกลับ พรอมฝากสงตูไปรษณีย หรือเจาหนาที่ไปรษณียได
โดยไมตองผนึกตราไปรษณียากร
2. บริษัทที่ปรึกษาฯ สงไปรษณียแบบลงทะเบียนไปยังอาคารที่ไมแสดงความคิดเห็น หรือไม
พบในวันที่สํารวจ
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(4) ผลการศึกษาการไดรับการบดบังแสงแดดจากตัวอาคารโครงการ
จากภาพจําลองการตกทอดของเงา โดยใชวิธีการประมวลผลจากโปรแกรม SKETCH UP ซึ่งเปน
โปรแกรมในการชวยออกแบบทางสถาปตยกรรม โดยจํา ลองการทอดเงาของแสงแดดในชวงฤดูร อน ฤดูฝนและ
ฤดูหนาว ชวงเวลา 7.00–17.00 น. พิจารณากรณีที่มีโครงการ มีอาคารที่ไดรับการตกทอดเงาอาคารโครงการตอเนื่อง
มากกวา 2 ชั่วโมง ในชวงเชาและชวงบาย จํานวนทั้งสิ้น 40 แหง (รายละเอียดแตละอาคารแสดงในภาคผนวกที่ 5.6)
อาคารที่เขาไปชี้แจงผลกระทบ จํานวน 27 แหง ไดแก เลขที่ 3468, เลขที่ 3470, เลขที่ 3472,
เลขที่ 3059 3061, เลขที่ 3063, เลขที่ 3065, เลขที่ 3069, เลขที่ 3069/1, เลขที่ 3071 และ
3067, วราภัสแมนชั่น , อาคารชุด ลุมพินี เซ็นเตอร ลาดพราว 111, เลขที่ 25 27 ซอยลาดพราว
113, เลขที่ 19, 21 และ 23 ซอยลาดพราว 113, เลขที่ 29 ซอยลาดพราว 113, เลขที่ 15
ซอยลาดพราว 113, เลขที่ 11 ซอยลาดพราว 113, เลขที่ 7 ซอยลาดพราว 113, เลขที่ 5
ซอยลาดพราว 113, เลขที่ 1 3 ซอยลาดพราว 113, โรงพยาบาลเวชธานี, เลขที่ 3474,
อาคารชุดแอสปาย ลาดพราว 111, เลขที่ 3079/14 16, เลขที่ 3079/8, เลขที่ 3081/13 14,
เลขที่ 3081/12, เลขที่ 3081/5 6 โดยเปนอาคารที่แสดงความคิดเห็นดานการบดบังทิศทางลม
และรับทราบมาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดลอม จํานวน 27 แหง
อาคารปดไมมีผูพักอาศัยและอาคารที่ไมสามารถเขาไปชี้แจงผลกระทบ จํานวน 13 แหง ไดแก
เลขที่ 17 ซอยลาดพราว 113, เลขที่ 13 ซอยลาดพราว 113, เลขที่ 9 ซอยลาดพราว 113,
เ ล ข ท ี่ 3079/17, เ ล ข ท ี่ 3079/13, เ ล ข ท ี่ 3079/10 แ ล ะ 3079/12, เ ล ข ท ี่ 3079/11,
เลขที่ 3079/9, เลขที่ 3081/15 16, เลขที่ 3081/10 11, เลขที่ 3081/9, เลขที่ 3081/8,
เลขที่ 3081/7 ซึ่งไดจัดสงไปรษณียแบบลงทะเบียนแลว จํานวน 3 ครั้ง แตไมมีการแสดงความ
คิดเห็น
มาตรการลดผลกระทบเกี่ยวกับการบดบังแสงแดด ที่ทางโครงการไดจัดเตรียมไวมีดังนี้
1. เจาของโครงการทําหนังสือแจงมาตรการตออาคารบานพักอาศัยใกลเคียง ในรัศมี 100 เมตร รอบ
โครงการ ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากตัวอาคารโครงการ และบานที่ถูกการบดบังแสงแดดจากตัว
อาคารโครงการ สามารถแจงหรือหารือกับเจาของโครงการในการแกไขผลกระทบดังกลาวได ทั้งนี้ให
แจงเจาของโครงการไดตัง้ แตเริ่มการกอสรางอาคารจนแลวเสร็จจนถึงจดทะเบียนอาคารชุดแลวเปน
เวลา 1 ป กรณีที่ทั้ง 2 ฝายตกลงกันไมได ใหเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย ตามพระราชบัญญัติไกล
เกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. 2562
2. จัดใหมีมาตรการชดเชยเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากการกอสรางโครงการ แลวแตกรณีตามความ
เหมาะสมและอยางเปนธรรม

4.5 สรุปผลการประเมินผลกระทบ
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกอสรางโครงการทั้งชวงกอสราง และชวงเปดดําเนินการ สามารถสรุป
ไดดังตารางที่ 4.5 1
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ตารางที่ 4.5 1 สรุปผลกระทบตอทรัพยากร/สิ่งแวดลอม โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111
ของบริษัท ออริจิ้น ลาดพราว จํากัด
ระดับความรุนแรงของผลกระทบสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรสิ่งแวดลอม

ชวงเวลาการกอสราง

และคุณคาตางๆ ที่มีตอมนุษย

ผลดี
สูง

ปานกลาง

ชวงเวลาเปดดําเนินการ

ผลเสีย
ตํ่า

สูง

ปานกลาง

ผลดี
ตํ่า

สูง

ปานกลาง

ผลเสีย
ตํ่า

สูง

ปานกลาง

ตํ่า

1. ทรัพยากรกายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศและภูมิสัณฐาน

/

/

1.2 ดินและการชะลางพังทลาย

/

/

/

/

1.3 คุณภาพอากาศ
มลสารจากการเผาไหมของรถยนต

-

ความรอนจากเครื่องปรับอากาศ

/

1.4 ระดับเสียงดัง
เสียงจากการกอสราง

-

/
/

เสียงจากการจราจร

/

/

1.5 ระดับแรงสั่นสะเทือน

/
/

1.6 การเกิดแผนดินไหว

/

1.7 ทรัพยากรนํ้า
/

การจัดการนํ้าเสีย
การจัดการระบบสระวายนํ้า

/

-

/

2. ทรัพยากรชีวภาพ
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก
สัตวบก

/

พืชพรรณ

/

/
/

2.2 ทรัพยากรชีวภาพในนํ้า
สัตวนํ้า

/

/

พืชนํ้า

/

/

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
3.1 การใชนํ้า
การประปานครหลวง สาขาลาดพราว

/

/

แรงดันนํ้าประปา

/

/

/

/

/

-

3.2 การใชไฟฟา
การไฟฟานครหลวง เขตนวลจันทร
3.3 การจัดการขยะ
ขยะจากคนงาน

-

ขยะจากผูพักอาศัย
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ของบริษัท ออริจิ้น ลาดพราว จํากัด
ระดับความรุนแรงของผลกระทบสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรสิ่งแวดลอม

ชวงเวลาการกอสราง

และคุณคาตางๆ ที่มีตอมนุษย

ผลดี
สูง

ปานกลาง

ชวงเวลาเปดดําเนินการ

ผลเสีย
ตํ่า

สูง

ปานกลาง

ผลดี
ตํ่า

สูง

ปานกลาง

ผลเสีย
ตํ่า

สูง

ปานกลาง

ตํ่า

3.4 การระบายนํ้า และการปองกันนํ้าทวม
/

ผลกระทบตอการระบายนํ้าของชุมชน

/

และการปองกันนํ้าทวม
การเปลี่ยนแปลงอัตราการระบายนํ้า

/

ความสามารถในการระบายนํ้าของทอ

/

/
/

ระบายนํ้าสาธารณะ
/

3.5 ระบบบําบัดนํ้าเสียรวม

/

3.6 การคมนาคม
/

ความสามารถในการรองรับของถนน

/

/

การกีดขวางการจราจร และอุบัติเหตุ

/

จากการสัญจร
3.7 การใชประโยชนที่ดิน
การใชที่ดินโดยรอบโครงการ

/

/

ความสอดคลองกับผังเมืองรวม

/

/

/

3.8 การสื่อสารและโทรคมนาคม

/

4. คุณภาพชีวิต
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
สภาพเศรษฐกิจ

/

/
/

สภาพสังคม

/

4.2 การมีสวนรวมของประชาชน

-

-

4.3 การสาธารณสุข

/

/

4.4 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

/

/

4.5 การศึกษา

/

/

4.6 ศาสนา

/

/

4.7 ความปลอดภัยสาธารณะ

/

/
/

/

การบดบังมุมมองและทัศนียภาพ

/

/

การขวางทิศทางลม

/

/

การบดบังแสงแดด

/

/

4.8 การปองกันอัคคีภัย
4.9 สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ

ที่มา : บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด
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บทที่ 5
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
5.1 บทนํา
การดําเนินการโครงการอาคารชุด ดิ ออริจนิ้ ลาดพราว 111 ขออนุญาตกอสรางอาคาร เพือ่ ดําเนินกิจการประเภท
อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด จะกอใหเกิดผลกระทบดานบวก (ผลดี) ตอทรัพยากรสิ่งแวดลอม ซึง่ ไดแก ผลตอ
เศรษฐกิจของชุมชน และผลกระทบดานลบ (ผลเสีย) ซึง่ ไดแก ผลกระทบตอคุณภาพอากาศ คุณภาพเสียง การคมนาคม
และคุณภาพชีวติ ในดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สําหรับผลกระทบดานลบ (ผลเสีย) จําเปนตองมีมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบ และแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอมทีเ่ หมาะสม และเปนไปไดในทางปฏิบตั ติ ามหลัก
วิชาการ เพือ่ เปนแนวทางในการแกไข และลดความรุนแรงของผลกระทบใหอยูในระดับทีย่ อมรับได

5.2 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอผลกระทบสิ่งแวดลอม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ ประกอบดวย
1) มาตรการทั่วไป ไดกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม ไวในตารางที่ 1
2) มาตรการชวงรือ้ ถอน ไดกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ไวในตารางที่ 2
3) มาตรการชวงกอสราง ไดกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม ไวในตารางที่ 3
4) มาตรการชวงเปดดําเนินการ ไดกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม ไวในตารางที่ 4
โดยอางอิงตามแนวทางการศึกษาดานผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากบทที่ 4 โดยโครงการจะตองดําเนินการ
ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในดานคุณภาพอากาศ ดานเสียง ดานแรงสั่นสะเทือน ดาน
คุณภาพนํ้า ขยะมูลฝอย อาชีวอนามัยความปลอดภัยเปนสําคัญ และอื่นๆ

5.3 การรับเรือ่ งรองเรียน
โครงการจัดใหมีรายละเอียดการรับเรื่องรองเรียนทัง้ ในระยะกอนกอสราง(รือ้ ถอน) ระยะกอสราง และระยะเปด
ดําเนินการ โดยมีรายละเอียดตางๆ ดังนี้ (ภาพที่ 5.3 1)
1) ระยะกอนกอสราง (รื้อถอนอาคารเดิม และลานคอนกรีต)
1. ผูที่ไดรับผลกระทบจากระยะกอนกอสราง (รื้อถอนอาคารเดิม และลานคอนกรีต) สามารถแจงปญหาที่
ไดรับตามชองทางการรับเรื่องรองเรียนตางๆ ของโครงการ ไมนอยกวา 3 ชองทาง ไดแก
(1) โทรศัพท
(2) Social Network (Line กลุม)
(3) จดหมายรองเรียน
(4) กลองรับฟงความคิดเห็น
(5) ปายประชาสัมพันธและรายละเอียดดานหนาโครงการ
(6) เจาหนาที่มวลชนสัมพันธของโครงการ
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2. ขั้นตอนและกระบวนการรับเรื่องรองเรียน และระยะเวลาแลวเสร็จในแตละขั้นตอน
(1) เมื่อไดรับเรื่องรองเรียนแลววิศวกรควบคุมการรื้อถอน ตองแจงผูจัดการหนวยงานรื้อถอนทันที ภายใน
1 ชั่วโมง
(2) ผูจัดการหนวยงานรื้อถอน (บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) ตรวจสอบและสืบหาขอเท็จจริงทันที และ
แจงใหผูจัดการโครงการทราบภายใน 1 ชั่วโมง ผูจัดการโครงการแจงแนวทางแกไขปญหากลับภายใน
3 วัน
(3) เมื่อผูจัดการหนวยงานรื้อถอน (บริษัท ออริจนิ้ ลาดพราว จํากัด) ตรวจสอบแลวพบวาปญหาการรอง
เรียนเกิดขึ้นจากโครงการ ตองดําเนินการแกไขทันที
กรณีปญหาเรงดวนที่สามารถแกไขไดทันที ดําเนินการแกไขปญหาโดยทันทีภายใน 1 วัน และแจง
ผลการแกไขใหผูรองเรียนรับทราบภายใน 1 วัน
กรณีปญหาตองไดรับการตรวจสอบ หรือตองใชระยะเวลาในการแกไข ตองหาแนวทางและวิธีการ
แกปญหาหรือชดเชยเยียวยาเบื้องตนที่ยอมรับไดทั้งสองฝายและดําเนินการแกไขปญหาภายใน 7
วัน กรณีที่ตกลงกัน ไมไดใหเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยตาม พรบ .การไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ.
2562
(4) ผูจัดการหนวยงานรื้อถอน (บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) ติดตามผลความกาวหนาในกรณีทตี่ องใชเวลา
ในการแกไขปญหาจนกวาจะแกไขแลวเสร็จเปนระยะทุก 7 วัน
แกไขแลวเสร็จ แจงผลการแกไขใหผูรองเรียนทราบทันที
หากการแกไขปญหาเกินระยะเวลากําหนดภายใน 15 วัน ใหแจงสาเหตุหรือขอขัดของ แผนการแกไข
ขอขัดของ ระยะเวลาทีส่ ามารถดําเนินการและแกไขปญหาใหแลวเสร็จ ใหผูรองเรียนทราบลวงหนา
อยางนอย 7 วัน หลังจากนัน้ แจงความคืบหนาการแกไขปญหาทุก 7 วัน
ปญหาที่แกไขไมไดขอยุติ
• กรณีตกลงกันได ดําเนินการแกไขหรือชดเชยเยียวยาขั้นตน ภายใน 7 วัน
• กรณีที่ตกลงกันไมไดและไมไดขอยุติ ใหเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยตาม พรบ.การไกลเกลี่ยขอ
พิพาท พ.ศ. 2562
(5) เมื่อแกไขปญหาเรียบรอยแลว ตองแจงผลการแกไขตอผูรองเรียนภายใน 1 วัน และแจงผลการแกไขตอ
ผูจัดการโครงการและกรรมการผูจัดการ (บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) รับทราบ
3. ผูรับผิดชอบดําเนินการ ไดแก บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด เจาของโครงการ
4. การกําหนดมาตรการไมใหเกิดซํ้า
ผูจัดการโครงการ (บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) ทําบันทึกขอรองเรียน ผลการแกไขปญหาและอุปสรรค
กําหนดมาตรการปองกันไมใหเกิดซํ้า และสรุปผลการแกไขเขาสูการประชุมทบทวนกับผูจัดการโครงการ
และกรรมการผูจัดการ (บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) ตอไป

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจ้นิ ลาดพราว 111

5-2

บทที่ 5

5. การประสานงานเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ผูจัดการโครงการ (บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) สรุปผลบันทึกขอรองเรียน ผลการแกไขปญหาและ
อุปสรรค กําหนดมาตรการปองกันไมใหเกิดซํ้า โดยจัดทํารายงานผลการรับเรื่องรองเรียนทุก 6 เดือน และ
จัดสงรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
กรุงเทพมหานคร และสํานักงานเขตบางกะป
2) ระยะกอสราง และรื้อถอนสํานักงานขาย
1. ผูที่ไดรับผลกระทบจากการกอสราง และรื้อถอนสํานักงานขาย สามารถแจงปญหาที่ไดรับ ตามชอง
ทางการรับเรื่องรองเรียนตางๆ ของโครงการ ไมนอยกวา 3 ชองทาง ไดแก
(1) โทรศัพท
(2) Social Network (Line กลุม)
(3) จดหมายรองเรียน
(4) กลองรับฟงความคิดเห็น
(5) ปายประชาสัมพันธและรายละเอียดดานหนาโครงการ
(6) เจาหนาที่มวลชนสัมพันธของโครงการ
2. ขั้นตอนและกระบวนการรับเรื่องรองเรียน และระยะเวลาแลวเสร็จในแตละขั้นตอน
(1) เมื่อไดรับเรื่องรองเรียนแลววิศวกรควบคุมการกอสราง ตองแจงผูจัดการหนวยงานกอสรางทันที ภายใน
1 ชั่วโมง
(2) ผูจัดการหนวยงานกอสราง (บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด ) ตรวจสอบและสืบหาขอเท็จจริงทันที และ
แจงใหผูจัดการโครงการทราบภายใน 1 ชั่วโมง ผูจัดการโครงการแจงแนวทางแกไขปญหากลับภายใน
3 วัน
(3) เมื่อผูจัดการหนวยงานกอสราง (บริษทั ออริจนิ้ ลาดพราว จํากัด) ตรวจสอบแลวพบวาปญหาการรอง
เรียนเกิดขึ้นจากโครงการ ตองดําเนินการแกไขทันที
กรณีปญหาเรงดวนที่สามารถแกไขไดทันที ดําเนินการแกไขปญหาโดยทันทีภายใน 1 วัน และแจง
ผลการแกไขใหผูรองเรียนรับทราบภายใน 1 วัน
กรณีปญหาตองไดรับการตรวจสอบ หรือตองใชระยะเวลาในการแกไข ตองหาแนวทางและวิธีการแก
ปญหาหรือชดเชยเยียวยาเบื้องตนที่ยอมรับไดทั้งสองฝายและดําเนินการแกไขปญหาภายใน 7 วัน
กรณีที่ตกลงกันไมไดใหเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยตาม พรบ.การไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. 2562
(4) ผูจัดการหนวยงานกอสราง (บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด ) ติดตามผลความกาวหนาในกรณีทตี่ องใชเวลา
ในการแกไขปญหาจนกวาจะแกไขแลวเสร็จเปนระยะทุก 7 วัน
แกไขแลวเสร็จ แจงผลการแกไขใหผูรองเรียนทราบทันที
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หากการแกไขปญหาเกินระยะเวลากําหนดภายใน 15 วัน ใหแจงสาเหตุหรือขอขัดของ แผนการแกไขขอ
ขัดของ ระยะเวลาทีส่ ามารถดําเนินการและแกไขปญหาใหแลวเสร็จ ใหผูรองเรียนทราบลวงหนาอยาง
นอย 7 วัน หลังจากนัน้ แจงความคืบหนาการแกไขปญหาทุก 7 วัน
ปญหาที่แกไขไมไดขอยุติ
• กรณีตกลงกันได ดําเนินการแกไขหรือชดเชยเยียวยาขั้นตน ภายใน 7 วัน
• กรณีที่ตกลงกันไมไดและไมไดขอยุติ ใหเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยตาม พรบ .การไกลเกลี่ยขอ
พิพาท พ.ศ. 2562
(5) เมื่อแกไขปญหาเรียบรอยแลว ตองแจงผลการแกไขตอผูรองเรียนภายใน 1 วัน และแจงผลการแกไขตอ
ผูจัดการโครงการและกรรมการผูจัดการ (บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) รับทราบ
3. ผูรับผิดชอบดําเนินการ ไดแก บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด เจาของโครงการ
4. การกําหนดมาตรการไมใหเกิดซํ้า
ผูจัดการโครงการ (บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) ทําบันทึกขอรองเรียน ผลการแกไขปญหาและอุปสรรค
กําหนดมาตรการปองกันไมใหเกิดซํ้า และสรุปผลการแกไขเขาสูการประชุมทบทวนกับผูจัดการโครงการ
และกรรมการผูจัดการ (บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) ตอไป
5. การประสานงานเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ผูจัดการโครงการ (บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) สรุปผลบันทึกขอรองเรียน ผลการแกไขปญหาและ
อุปสรรค กําหนดมาตรการปองกันไมใหเกิดซํ้า โดยจัดทํารายงานผลการรับเรื่องรองเรียนทุก 6 เดือน และ
จัดสงรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํา นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร และสํานักงานเขตบางกะป
3) ระยะเปดดําเนินการ
1. ผูที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ สามารถแจงปญหาที่ไดรับตามชองทางการรับเรื่องรองเรียน
ตางๆ ของโครงการ ไมนอยกวา 3 ชองทาง ไดแก
(1) โทรศัพท
(2) จดหมายรองเรียน
(3) สํานักงานนิติบุคคล
2. ขั้นตอนและกระบวนการรับเรื่องรองเรียน และระยะเวลาแลวเสร็จในแตละขั้นตอน
(1) เมื่อไดรับเรื่องรองเรียนแลวนิติบุคคลอาคารชุด (กรณียังไมมีนิติบุคคลอาคารชุด ใหแจงเจาของโครงการ
บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) รับเรื่องรองเรียน และแจงใหคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดทราบ
ภายใน 1 วัน
(2) เมือ่ นิตบิ คุ คลอาคารชุด (กรณียงั ไมมีนติ บิ คุ คลอาคารชุด ใหแจงเจาของโครงการ บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว
จํากัด) ตรวจสอบปญหาทันที หากพบวาปญหาการรองเรียนเกิดขึน้ จากโครงการใหดําเนินการดังนี้
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กรณีปญหาเรงดวนหรือปญหาสามารถแกไขได ดําเนินการแกไขปญหาภายใน 7 วัน และแจงผล
การแกไขใหผูรองเรียนรับทราบภายใน 7 วัน
กรณีปญหาการรับเรื่องรองเรียน ตองไดรับการตรวจสอบอยางละเอียด หรือตองใชระยะเวลาใน
การแกไข ตองดําเนินการเขาพูดคุยประสานงานกับผูรองเรียน เพื่อหาแนวทางและวิธีการแกปญหา
พรอมมาตรการชดเชยเยียวยาที่ยอมรับไดทั้งสองฝายภายใน 7 วัน
(3) คณะกรรมการนิติบ ุคคลอาคารชุด (กรณียังไมมีนิติบุคคลอาคารชุดใหแจงเจาของโครงการ บริษทั
ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) ตรวจสอบและติดตามผลการแกไขปญหา ทุก 7 วัน
แกไขแลวเสร็จ แจงผลการแกไขใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน
หากการแกไขปญหาเกินระยะเวลากําหนดภายใน 15 วัน ใหแจงสาเหตุหรือขอขัดของ แผนการแกไขขอ
ขัดของ ระยะเวลาทีส่ ามารถดําเนินการและแกไขปญหาใหแลวเสร็จ ใหผูรองเรียนทราบลวงหนาอยาง
นอย 7 วัน หลังจากนัน้ แจงความคืบหนาการแกไขปญหาทุก 7 วัน
ปญหาที่แกไขไมได
• กรณีตกลงกันได ดําเนินการแกไขหรือชดเชยเยียวยาขั้นตน ภายใน 7 วัน
• กรณีที่ตกลงกันไมไดและไมไดขอยุติ ใหเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยตาม พรบ .การไกลเกลี่ยขอ
พิพาท พ.ศ. 2562
3. ผูรับผิดชอบดําเนินการ ไดแก นิติบุคคลอาคารชุด (กรณียังไมมีนิติบุคคลอาคารชุด ใหแจงเจาของโครงการ
บริษัท ออริจนิ้ ลาดพราว จํากัด)
4. การกําหนดมาตรการไมใหเกิดซํ้า
ผูจัดการนิติบุคคล ทําบันทึกขอรองเรียน ผลการแกไขปญหาและ อุปสรรค รวมทัง้ กําหนดมาตรการปองกันไม
ใหเกิดซํ้า และสรุปผลการแกไขเขาสูการประชุมทบทวนกับคณะกรรมการนิตบิ คุ คล (กรณียงั ไมมีนติ บิ คุ คล
อาคารชุด เจาของโครงการ บริษัท ออริจนิ้ ลาดพราว จํากัด) ตอไป
5. การประสานงานเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ผูจัดการนิตบิ คุ คล (กรณียังไมมีนิติบุคคลอาคารชุด เจาของโครงการ บริษัท ออริจนิ้ ลาดพราว จํากัด) สรุป
ผลบัน ทึกขอรองเรียน ผลการแกไขปญหาและอุปสรรค รวมทัง้ กํา หนดมาตรการปองกัน ไมใหเกิดซํ้า
โดยจัดทํารายงานผลการรับเรื่องรองเรียนทุก 6 เดือน และจัดสงรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร และสํานักงานเขต
บางกะป

2 การจัดการปญหาและชดเชยเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
1) การจัดการปญหาและชดเชยเยียวยาผูไดรับผลกระทบ ระยะะรือ้ ถอนอาคารเดิม และลานคอนกรีต
1. ขั้นตอนและกระบวนการจัดการปญหา และระยะเวลาแลวเสร็จในแตละขั้นตอน
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(1) เมื่อผูจัดการหนวยงานรื้อถอน (บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) ตรวจสอบปญหาที่เกิดขึ้นแลวพบวา
ปญหาการรองเรียนเกิดขึ้นจากโครงการ ตองดําเนินการแกไขทันที
กรณีปญหาเรงดวนที่สามารถแกไขไดทันที ดําเนินการแกไขปญหาโดยทันทีภายใน 1 วัน และแจง
ผลการแกไขใหผูรองเรียนรับทราบภายใน 1 วัน
กรณีปญหาตองไดรับการตรวจสอบ หรือตองใชระยะเวลาในการแกไข ตองหาแนวทางและวิธีการ
แกปญหาหรือชดเชยเยียวยาเบื้องตนที่ยอมรับไดทั้งสองฝายและดําเนินการแกไขปญหาภายใน 7 วัน
กรณีที่ตกลงกันไมไดตองจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพือ่ เจรจาหาขอยุตทิ เี่ ปนธรรมตอทัง้ สองฝาย
(2) ผูจัดการหนวยงานรือ้ ถอน (บริษัท ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) ติดตามผลความกาวหนาในกรณีทต่ี องใชเวลา
ในการแกไขปญหาจนกวาจะแกไขแลวเสร็จเปนระยะทุก 7 วัน
แกไขแลวเสร็จ แจงผลการแกไขใหผูรองเรียนทราบทันที
หากการแกไขปญหาเกินระยะเวลากําหนดภายใน 15 วัน ใหแจงสาเหตุหรือขอขัดของ แผนการแกไขขอ
ขัดของ ระยะเวลาทีส่ ามารถดําเนินการและแกไขปญหาใหแลวเสร็จ ใหผูรองเรียนทราบลวงหนาอยาง
นอย 7 วัน หลังจากนัน้ แจงความคืบหนาการแกไขปญหาทุก 7 วัน
ปญหาที่แกไขไมไดขอยุติ
• กรณีตกลงกันได ดําเนินการแกไขหรือชดเชยเยียวยาขั้นตน ภายใน 7 วัน
• กรณีที่ตกลงกันไมไดและไมไดขอยุติ ใหเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยตาม พรบ .การไกลเกลี่ยขอ
พิพาท พ.ศ. 2562
(3) เมื่อแกไขปญหาเรียบรอยแลว ตองแจงผลการแกไขตอผูรองเรียนภายใน 1 วัน และแจงผลการแกไขตอ
ผูจัดการโครงการและกรรมการผูจัดการ (บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) รับทราบ
2. วงเงินสํารองชดเชยเยียวยาเบื้องตน
จัดใหมีเงินทุนสํารองประจําโครงการ วงเงิน 10,000,000 บาท (สิบลานบาทถวน) เพือ่ ใชสําหรับซอมแซมหรือ
เยียวยาใหกับผูทีไ่ ดรับผลกระทบจากการรื้อถอนทันที โดยมิตองรอประกันภัย ซึง่ ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จาก
การรื้อถอนตอผูเสียหายทัง้ หมดทัง้ ตอชีวติ และทรัพยสินรวมทัง้ ทรัพยสินภายในอาคาร ซึง่ เจาของโครงการจะ
ตองรับผิดชอบทุกกรณี
3. ผูรับผิดชอบดําเนินการ ไดแก บริษัท ออริจนิ้ ลาดพราว จํากัด เจาของโครงการ
4. การกําหนดมาตรการไมใหเกิดซํ้า
ผูจัดการโครงการ (บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) ทําบันทึกขอรองเรียน ผลการแกไขปญหาและอุปสรรค
รวมทัง้ กําหนดมาตรการปองกันไมใหเกิดซํ้า และสรุปผลการแกไขเขาสูการประชุมทบทวนกับผูจัดการโครงการ
และกรรมการผูจัดการ (บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) ตอไป
5. การประสานงานเชือ่ มโยงกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ผูจัดการโครงการ (บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) สรุปผลบันทึกขอรองเรียน ผลการแกไขปญหาและ
อุปสรรค กําหนดมาตรการปองกันไมใหเกิดซํ้า โดยจัดทํารายงานผลการรับเรื่องรองเรียนทุก 6 เดือน และ
จัดสงรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
กรุงเทพมหานคร และสํานักงานเขตบางกะป
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2) การจัดการปญหาและชดเชยเยียวยาผูไดรับผลกระทบระยะกอสราง และรือ้ ถอนสํานักงานขาย
1. ขั้นตอนและกระบวนการจัดการปญหา และระยะเวลาแลวเสร็จในแตละขั้นตอน
(1) เมื่อผูจัดการหนวยงานกอสราง (บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) ตรวจสอบปญหาที่เกิดขึ้นแลวพบวา
ปญหาการรองเรียนเกิดขึ้นจากโครงการ ตองดําเนินการแกไขทันที
กรณีปญหาเรงดวนที่สามารถแกไขไดทันที ดําเนินการแกไขปญหาโดยทันทีภายใน 1 วัน และแจง
ผลการแกไขใหผูรองเรียนรับทราบภายใน 1 วัน
กรณีปญหาตองไดรับการตรวจสอบ หรือตองใชระยะเวลาในการแกไข ตองหาแนวทางและวิธีการ
แกปญหาหรือชดเชยเยียวยาเบื้องตนที่ยอมรับไดทั้งสองฝายและดําเนินการแกไขปญหาภายใน 7 วัน
กรณีที่ตกลงกันไมไดตองจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพือ่ เจรจาหาขอยุตทิ เี่ ปนธรรมตอทัง้ สองฝาย
(2) ผูจัดการหนวยงานกอสราง (บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) ติดตามผลความกาวหนาในกรณีทต่ี องใชเวลา
ในการแกไขปญหาจนกวาจะแกไขแลวเสร็จเปนระยะทุก 7 วัน
แกไขแลวเสร็จ แจงผลการแกไขใหผูรองเรียนทราบทันที
หากการแกไขปญหาเกินระยะเวลากําหนดภายใน 15 วัน ใหแจงสาเหตุหรือขอขัดของ แผนการแกไขขอ
ขัดของ ระยะเวลาที่สามารถดําเนินการและแกไขปญหาใหแลวเสร็จ ใหผูรองเรียนทราบลวงหนาอยาง
นอย 7 วัน หลังจากนัน้ แจงความคืบหนาการแกไขปญหาทุก 7 วัน
ปญหาที่แกไขไมไดขอยุติ
• กรณีตกลงกันได ดําเนินการแกไขหรือชดเชยเยียวยาขั้นตน ภายใน 7 วัน
• กรณีที่ตกลงกันไมไดและไมไดขอยุติ ใหเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยตาม พรบ .การไกลเกลี่ยขอ
พิพาท พ.ศ. 2562
(3) เมื่อแกไขปญหาเรียบรอยแลว ตองแจงผลการแกไขตอผูรองเรียนภายใน 1 วัน และแจงผลการแกไขตอ
ผูจัดการโครงการและกรรมการผูจัดการ (บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) รับทราบ

2. วงเงินสํารองชดเชยเยียวยาเบื้องตน
จัดใหมีเงินทุนสํารองประจําโครงการ วงเงิน 10,000,000 บาท (สิบลานบาทถวน) เพือ่ ใชสําหรับซอมแซมหรือ
เยียวยาใหกับผูทีไ่ ดรับผลกระทบจากโครงการทันที โดยมิตองรอประกันภัย ซึง่ ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการ
กอสรางโครงการตอผูเสียหายทั้งหมดทัง้ ตอชีวติ และทรัพยสินรวมทัง้ ทรัพยสินภายในอาคาร ซึ่งเจาของ
โครงการจะตองรับผิดชอบทุกกรณี
3. ผูรับผิดชอบดําเนินการ ไดแก บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด เจาของโครงการ
4. การกําหนดมาตรการไมใหเกิดซํ้า
ผูจัดการโครงการ (บริษัท ออริจนิ้ ลาดพราว จํากัด) ทําบันทึกขอรองเรียน ผลการแกไขปญหาและอุปสรรค
รวมทัง้ กําหนดมาตรการปองกันไมใหเกิดซํ้า และสรุปผลการแกไขเขาสูการประชุมทบทวนกับผูจัดการโครงการ
และกรรมการผูจัดการ (บริษัท ออริจนิ้ ลาดพราว จํากัด) ตอไป
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5. การประสานงานเชือ่ มโยงกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ผูจัดการโครงการ (บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) สรุปผลบันทึกขอรองเรียน ผลการแกไขปญหาและ
อุปสรรค กําหนดมาตรการปองกันไมใหเกิดซํ้า โดยจัดทํารายงานผลการรับเรื่องรองเรียนทุก 6 เดือน และ
จัดสงรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
กรุงเทพมหานคร และสํานักงานเขตบางกะป
3) การจัดการปญหาและชดเชยเยียวยาผูไดรับผลกระทบระยะเปดดําเนินการ
1. ขั้นตอนและกระบวนการจัดการปญหา และระยะเวลาแลวเสร็จในแตละขั้นตอน
(1) เมื่อไดรับเรือ่ งรองเรียนแลวนิตบิ คุ คลอาคารชุด (กรณียงั ไมมีนติ บิ คุ คลอาคารชุด ใหแจงเจาของโครงการ
บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) ตรวจสอบปญหาทันที หากพบวาปญหาการรองเรียนเกิดขึน้ จากโครงการให
ดําเนินการดังนี้
กรณีปญหาเรงดวนหรือปญหาสามารถแกไขได ดําเนินการแกไขปญหาภายใน 7 วัน และแจงผลการ
แกไขใหผูรองเรียนรับทราบภายใน 7 วัน
กรณีปญหาการรับเรื่องรองเรียน ตองไดรับการตรวจสอบอยางละเอียด หรือตองใชระยะเวลาในการ
แกไข ตองดําเนินการเขาพูดคุยประสานงานกับผูรองเรียน เพื่อหาแนวทางและวิธีการแกปญหาพรอม
มาตรการชดเชยเยียวยาที่ยอมรับไดทั้งสองฝายภายใน 7 วัน
(2) คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด (กรณียังไมมีนิติบุคคลอาคารชุดใหแจงเจาของโครงการ บริษัท ออริ
จิน้ ลาดพราว จํากัด) ตรวจสอบและติดตามผลการแกไขปญหา ทุก 7 วัน
แกไขแลวเสร็จ แจงผลการแกไขใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน
หากการแกไขปญหาเกินระยะเวลากําหนดภายใน 15 วัน ใหแจงสาเหตุหรือขอขัดของ แผนการแกไขขอ
ขัดของ ระยะเวลาทีส่ ามารถดําเนินการและแกไขปญหาใหแลวเสร็จ ใหผูรองเรียนทราบลวงหนาอยางนอย
7 วัน หลังจากนัน้ แจงความคืบหนาการแกไขปญหาทุก 7 วัน
ปญหาที่แกไขไมได
• กรณีตกลงกันได ดําเนินการแกไขหรือชดเชยเยียวยาขั้นตน ภายใน 7 วัน
• กรณีที่ตกลงกันไมไดและไมไดขอยุติ ใหเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยตาม พรบ .การไกลเกลี่ยขอ
พิพาท พ.ศ. 2562
2. วงเงินสํารองชดเชยเยียวยาเบื้องตน
เจาของโครงการ (บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) จัดใหมีเงินทุนสํารองวงเงิน 500,000 บาท (หาแสนบาท
ถวน) เพื่อใชสําหรับซอมแซมหรือเยียวยาใหกับผูทีไ่ ดรับผลกระทบจากโครงการ หลังจากกอสรางอาคารแลว
เสร็จจนถึงจดทะเบียนอาคารชุดแลวเปนเวลา 1 ป
3. ผูรับผิดชอบดําเนินการ ไดแก นิติบุคคลอาคารชุด (กรณียังไมมีนิติบุคคลอาคารชุด ใหแจงเจาของโครงการ
บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด)
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4. การกําหนดมาตรการไมใหเกิดซํ้า
ผูจัดการนิติบุคคล ทําบันทึกขอรองเรียน ผลการแกไขปญหาและ อุปสรรค รวมทัง้ กําหนดมาตรการปองกันไม
ใหเกิดซํ้า และสรุปผลการแกไขเขาสูการประชุมทบทวนกับคณะกรรมการนิตบิ คุ คล (กรณียงั ไมมีนติ บิ คุ คล
อาคารชุด เจาของโครงการ บริษัท ออริจนิ้ ลาดพราว จํากัด) ตอไป
5. การประสานงานเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ผูจัดการนิตบิ คุ คล (กรณียังไมมีนิติบุคคลอาคารชุด เจาของโครงการ บริษัท ออริจนิ้ ลาดพราว จํากัด) สรุป
ผลบัน ทึกขอรองเรียน ผลการแกไขปญหาและอุปสรรค รวมทัง้ กํา หนดมาตรการปองกัน ไมใหเกิดซํ้า
โดยจัดทํารายงานผลการรับเรื่องรองเรียนทุก 6 เดือน และจัดสงรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก
สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางกะป และหนวยงานที่เกี่ยวของ
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5.4 การจัดการปญหาและชดเชยเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
โครงการจัดใหมีการจัดการปญหาและชดเชยเยียวยาผูไดรับผลกระทบ ทั้งในชวงกอนกอสราง และชวงกอสราง
และชวงเปดดําเนินการ โดยมีรายละเอียดตางๆ ดังนี้
1) การจัดการปญหาและชดเชยเยียวยาผูไดรับผลกระทบระยะะรือ้ ถอน
1. ขั้นตอนและกระบวนการจัดการปญหา และระยะเวลาแลวเสร็จในแตละขั้นตอน
(1) เมื่อผูจัดการหนวยงานรื้อถอน (บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) ตรวจสอบปญหาที่เกิดขึ้นแลวพบวา
ปญหาการรองเรียนเกิดขึ้นจากโครงการ ตองดําเนินการแกไขทันที
กรณีปญหาเรงดวนที่สามารถแกไขไดทันที ดําเนินการแกไขปญหาโดยทันทีภายใน 1 วัน และแจง
ผลการแกไขใหผูรองเรียนรับทราบภายใน 1 วัน
กรณีปญหาตองไดรับการตรวจสอบ หรือตองใชระยะเวลาในการแกไข ตองหาแนวทางและวิธีการ
แกปญหาหรือชดเชยเยียวยาเบื้องตนที่ยอมรับไดทั้งสองฝายและดําเนินการแกไขปญหาภายใน 7 วัน
กรณีที่ตกลงกันไมไดตองจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพือ่ เจรจาหาขอยุตทิ เี่ ปนธรรมตอทัง้ สองฝาย
(2) ผูจัดการหนวยงานรือ้ ถอน (บริษัท ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) ติดตามผลความกาวหนาในกรณีทต่ี องใชเวลา
ในการแกไขปญหาจนกวาจะแกไขแลวเสร็จเปนระยะทุก 7 วัน
แกไขแลวเสร็จ แจงผลการแกไขใหผูรองเรียนทราบทันที
หากการแกไขปญหาเกินระยะเวลากําหนดภายใน 15 วัน ใหแจงสาเหตุหรือขอขัดของ แผนการแกไขขอ
ขัดของ ระยะเวลาทีส่ ามารถดําเนินการและแกไขปญหาใหแลวเสร็จ ใหผูรองเรียนทราบลวงหนาอยาง
นอย 7 วัน หลังจากนัน้ แจงความคืบหนาการแกไขปญหาทุก 7 วัน
ปญหาที่แกไขไมไดขอยุติ
• กรณีตกลงกันได ดําเนินการแกไขหรือชดเชยเยียวยาขั้นตน ภายใน 7 วัน
• กรณีที่ตกลงกันไมไดและไมไดขอยุติ กําหนดใหจัดตั้งคณะกรรมการประสานงาน เพือ่ แกไขปญหา
จากการพัฒนาโครงการ ที่ครอบคลุมตัง้ แตชวงกอนการกอสราง ชวงกอสราง และชวงรือ้ ถอน ใหแลว
เสร็จกอนเริม่ ดําเนินงาน ประกอบดวย เจาของโครงการ ผูไดรับผลกระทบจากการรือ้ ถอนและการ
กอสรางโครงการ บุคคลหรือหนวยงานทีเ่ ปนกลางและทัง้ สองฝายยอมรับ เพือ่ ใหเกิดกระบวนการ
ปรึกษาหารือ การคิดและการตัดสินใจรวมกัน ในการกําหนดแนวทางปองกันแกไขและลดผลกระทบท ่ี
เกิดจากการพัฒนาโครงการ และการชดเชยอยางเปนธรรม ภายใน 7 วัน
(3) เมื่อแกไขปญหาเรียบรอยแลว ตองแจงผลการแกไขตอผูรองเรียนภายใน 1 วัน และแจงผลการแกไขตอ
ผูจัดการโครงการและกรรมการผูจัดการ (บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) รับทราบ
2. วงเงินสํารองชดเชยเยียวยาเบื้องตน
จัดใหมีเงินทุนสํารองประจําโครงการ วงเงิน 10,000,000 บาท (สิบลานบาทถวน) เพือ่ ใชสําหรับซอมแซมหรือ
เยียวยาใหกับผูทีไ่ ดรับผลกระทบจากการรื้อถอนทันที โดยมิตองรอประกันภัย ซึง่ ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จาก
การรื้อถอนตอผูเสียหายทัง้ หมดทัง้ ตอชีวติ และทรัพยสินรวมทัง้ ทรัพยสินภายในอาคาร ซึง่ เจาของโครงการจะ
ตองรับผิดชอบทุกกรณี
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3. ผูรับผิดชอบดําเนินการ ไดแก บริษัท ออริจนิ้ ลาดพราว จํากัด เจาของโครงการ
4. การกําหนดมาตรการไมใหเกิดซํ้า
ผูจัดการโครงการ (บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) ทําบันทึกขอรองเรียน ผลการแกไขปญหาและอุปสรรค
รวมทัง้ กําหนดมาตรการปองกันไมใหเกิดซํ้า และสรุปผลการแกไขเขาสูการประชุมทบทวนกับผูจัดการโครงการ
และกรรมการผูจัดการ (บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) ตอไป
5. การประสานงานเชือ่ มโยงกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ผูจัดการโครงการ (บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) สรุปผลบันทึกขอรองเรียน ผลการแกไขปญหาและ
อุปสรรค กําหนดมาตรการปองกันไมใหเกิดซํ้า โดยจัดทํารายงานผลการรับเรื่องรองเรียนทุก 6 เดือน และ
จัดสงรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
กรุงเทพมหานคร และสํานักงานเขตบางกะป
2) การจัดการปญหาและชดเชยเยียวยาผูไดรับผลกระทบระยะกอสราง
1. ขั้นตอนและกระบวนการจัดการปญหา และระยะเวลาแลวเสร็จในแตละขั้นตอน
(1) เมื่อผูจัดการหนวยงานกอสราง (บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) ตรวจสอบปญหาที่เกิดขึ้นแลวพบวา
ปญหาการรองเรียนเกิดขึ้นจากโครงการ ตองดําเนินการแกไขทันที
กรณีปญหาเรงดวนที่สามารถแกไขไดทันที ดําเนินการแกไขปญหาโดยทันทีภายใน 1 วัน และแจง
ผลการแกไขใหผูรองเรียนรับทราบภายใน 1 วัน
กรณีปญหาตองไดรับการตรวจสอบ หรือตองใชระยะเวลาในการแกไข ตองหาแนวทางและวิธีการ
แกปญหาหรือชดเชยเยียวยาเบื้องตนที่ยอมรับไดทั้งสองฝายและดําเนินการแกไขปญหาภายใน 7 วัน
กรณีที่ตกลงกันไมไดตองจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพือ่ เจรจาหาขอยุตทิ เี่ ปนธรรมตอทัง้ สองฝาย
(2) ผูจัดการหนวยงานกอสราง (บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) ติดตามผลความกาวหนาในกรณีทต่ี องใชเวลา
ในการแกไขปญหาจนกวาจะแกไขแลวเสร็จเปนระยะทุก 7 วัน
แกไขแลวเสร็จ แจงผลการแกไขใหผูรองเรียนทราบทันที
หากการแกไขปญหาเกินระยะเวลากําหนดภายใน 15 วัน ใหแจงสาเหตุหรือขอขัดของ แผนการแกไขขอ
ขัดของ ระยะเวลาที่สามารถดําเนินการและแกไขปญหาใหแลวเสร็จ ใหผูรองเรียนทราบลวงหนาอยาง
นอย 7 วัน หลังจากนัน้ แจงความคืบหนาการแกไขปญหาทุก 7 วัน
ปญหาที่แกไขไมไดขอยุติ
• กรณีตกลงกันได ดําเนินการแกไขหรือชดเชยเยียวยาขั้นตน ภายใน 7 วัน
• กรณีที่ตกลงกันไมไดและไมไดขอยุติ กําหนดใหจัดตัง้ คณะกรรมการประสานงาน เพือ่ แกไขปญหาจาก
การพัฒนาโครงการ ทีค่ รอบคลุมตั้งแตชวงกอนการกอสราง ชวงกอสราง ใหแลวเสร็จกอนเริม่ ดําเนิน
งาน ประกอบดวย เจาของโครงการ ผูไดรับผลกระทบจากการรือ้ ถอนและการกอสรางโครงการ บุคคล
หรือหนวยงานทีเ่ ปนกลางและทัง้ สองฝายยอมรับ เพือ่ ใหเกิดกระบวนการปรึกษาหารือ การคิดและการ
ตัดสินใจรวมกัน ในการกําหนดแนวทางปองกันแกไขและลดผลกระทบทีเ่ กิดจากการพัฒนาโครงการ
และการชดเชยอยางเปนธรรม ภายใน 7 วัน
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(3) เมื่อแกไขปญหาเรียบรอยแลว ตองแจงผลการแกไขตอผูรองเรียนภายใน 1 วัน และแจงผลการแกไขตอ
ผูจัดการโครงการและกรรมการผูจัดการ (บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) รับทราบ
2. วงเงินสํารองชดเชยเยียวยาเบื้องตน
จัดใหมีเงินทุนสํารองประจําโครงการ วงเงิน 10,000,000 บาท (สิบลานบาทถวน) เพือ่ ใชสําหรับซอมแซมหรือ
เยียวยาใหกับผูทีไ่ ดรับผลกระทบจากโครงการทันที โดยมิตองรอประกันภัย ซึง่ ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการ
กอสรางโครงการตอผูเสียหายทั้งหมดทัง้ ตอชีวติ และทรัพยสินรวมทัง้ ทรัพยสินภายในอาคาร ซึ่งเจาของ
โครงการจะตองรับผิดชอบทุกกรณี
3. ผูรับผิดชอบดําเนินการ ไดแก บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด เจาของโครงการ
4. การกําหนดมาตรการไมใหเกิดซํ้า
ผูจัดการโครงการ (บริษัท ออริจนิ้ ลาดพราว จํากัด) ทําบันทึกขอรองเรียน ผลการแกไขปญหาและอุปสรรค
รวมทัง้ กําหนดมาตรการปองกันไมใหเกิดซํ้า และสรุปผลการแกไขเขาสูการประชุมทบทวนกับผูจัดการโครงการ
และกรรมการผูจัดการ (บริษัท ออริจนิ้ ลาดพราว จํากัด) ตอไป
5. การประสานงานเชือ่ มโยงกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ผูจัดการโครงการ (บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) สรุปผลบันทึกขอรองเรียน ผลการแกไขปญหาและ
อุปสรรค กําหนดมาตรการปองกันไมใหเกิดซํ้า โดยจัดทํารายงานผลการรับเรื่องรองเรียนทุก 6 เดือน และ
จัดสงรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
กรุงเทพมหานคร และสํานักงานเขตบางกะป

3) การจัดการปญหาและชดเชยเยียวยาผูไดรับผลกระทบระยะเปดดําเนินการ

1. ขั้นตอนและกระบวนการจัดการปญหา และระยะเวลาแลวเสร็จในแตละขั้นตอน
(1) เมื่อไดรับเรือ่ งรองเรียนแลวนิตบิ คุ คลอาคารชุด (กรณียงั ไมมีนติ บิ คุ คลอาคารชุด ใหแจงเจาของโครงการ
บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) ตรวจสอบปญหาทันที หากพบวาปญหาการรองเรียนเกิดขึน้ จากโครงการให
ดําเนินการดังนี้
กรณีปญหาเรงดวนหรือปญหาสามารถแกไขได ดําเนินการแกไขปญหาภายใน 7 วัน และแจงผลการ
แกไขใหผูรองเรียนรับทราบภายใน 7 วัน
กรณีปญหาการรับเรื่องรองเรียน ตองไดรับการตรวจสอบอยางละเอียด หรือตองใชระยะเวลาในการ
แกไข ตองดําเนินการเขาพูดคุยประสานงานกับผูรองเรียน เพื่อหาแนวทางและวิธีการแกปญหาพรอม
มาตรการชดเชยเยียวยาที่ยอมรับไดทั้งสองฝายภายใน 7 วัน
(2) คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด (กรณียังไมมีนิติบุคคลอาคารชุดใหแจงเจาของโครงการ บริษัท ออริ
จิน้ ลาดพราว จํากัด) ตรวจสอบและติดตามผลการแกไขปญหา ทุก 7 วัน
แกไขแลวเสร็จ แจงผลการแกไขใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน
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หากการแกไขปญหาเกินระยะเวลากําหนดภายใน 15 วัน ใหแจงสาเหตุหรือขอขัดของ แผนการแกไขขอ
ขัดของ ระยะเวลาทีส่ ามารถดําเนินการและแกไขปญหาใหแลวเสร็จ ใหผูรองเรียนทราบลวงหนาอยางนอย
7 วัน หลังจากนัน้ แจงความคืบหนาการแกไขปญหาทุก 7 วัน
ปญหาที่แกไขไมได
• กรณีตกลงกันได ดําเนินการแกไขหรือชดเชยเยียวยาขั้นตน ภายใน 7 วัน
• กรณีทตี่ กลงกันไมไดและไมไดขอยุติ กําหนดใหจัดตัง้ คณะกรรมการประสานงาน เพือ่ แกไขปญหาจาก
การพัฒนาโครงการ ชวงเปดดําเนินการใหแลวเสร็จกอนเริม่ เปดดําเนินการ ประกอบดวย เจาของ
โครงการและนิตบิ คุ คลอาคารชุด ผูไดรับผลกระทบจากการรื้อถอนและการกอสรางโครงการ บุคคล
หรือหนวยงานทีเ่ ปนกลางและทัง้ สองฝายยอมรับ เพือ่ ใหเกิดกระบวนการปรึกษาหารือ การคิดและ
การตัดสินใจรวมกัน ในการกําหนดแนวทางปองกันแกไขและลดผลกระทบทีเ่ กิดจากการพัฒนา
โครงการ และการชดเชยอยางเปนธรรม ภายใน 7 วัน
2. วงเงินสํารองชดเชยเยียวยาเบื้องตน
เจาของโครงการ (บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด) จัดใหมีเงินทุนสํารองวงเงิน 10,000,000 บาท (สิบลาน
บาทถวน) เพือ่ ใชสําหรับซอมแซมหรือเยียวยาใหกับผูทีไ่ ดรับผลกระทบจากโครงการ หลังจากกอสรางอาคาร
แลวเสร็จจนถึงจดทะเบียนอาคารชุดแลวเปนเวลา 1 ป
3. ผูรับผิดชอบดําเนินการ ไดแก นิติบุคคลอาคารชุด (กรณียังไมมีนิติบุคคลอาคารชุด ใหแจงเจาของโครงการ
บริษทั ออริจน้ิ ลาดพราว จํากัด
4. การกําหนดมาตรการไมใหเกิดซํ้า
ผูจัดการนิติบุคคล ทําบันทึกขอรองเรียน ผลการแกไขปญหาและ อุปสรรค รวมทัง้ กําหนดมาตรการปองกันไม
ใหเกิดซํ้า และสรุปผลการแกไขเขาสูการประชุมทบทวนกับคณะกรรมการนิตบิ คุ คล (กรณียงั ไมมีนติ บิ คุ คล
อาคารชุด เจาของโครงการ บริษัท ออริจนิ้ ลาดพราว จํากัด) ตอไป
5. การประสานงานเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ผูจัดการนิตบิ คุ คล (กรณียังไมมีนิติบุคคลอาคารชุด เจาของโครงการ บริษัท ออริจนิ้ ลาดพราว จํากัด) สรุป
ผลบัน ทึกขอรองเรียน ผลการแกไขปญหาและอุปสรรค รวมทัง้ กํา หนดมาตรการปองกัน ไมใหเกิดซํ้า
โดยจัดทํารายงานผลการรับเรื่องรองเรียนทุก 6 เดือน และจัดสงรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร และสํา นักงานเขต
บางกะป
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
6.1 บทนํา
การดําเนินการโครงการอาคารชุด ดิ ออริจนิ้ ลาดพราว 111 ทําการขออนุญาตกอสรางอาคารเพื่อดําเนินกิจการ
ประเภทอาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด จะกอใหเกิดผลกระทบดานบวก (ผลดี) ตอทรัพยากรสิ่งแวดลอม ซึ่ง
ไดแก ผลตอเศรษฐกิจของชุมชน และผลกระทบดานลบ (ผลเสีย) ซึ่งไดแก ผลกระทบตอคุณภาพอากาศ คุณภาพเสียง
การคมนาคม และคุณภาพชีวิตในดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เปนตน สําหรับผลกระทบดานลบจําเปนตองมี
มาตรการในการปองกันลดผลกระทบ และแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม และเปนไปได
ในทางปฏิบัติตามหลักวิชาการ เพื่อเปนแนวทางในการแกไขและลดความรุนแรงของผลกระทบใหอยูในระดับที่ยอมรับ
ได

6.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
การพัฒนาโครงการ ยอมสงผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียงโครงการได ดังนั้นโครงการจึงจัดใหมีมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อใหการกอสรางโครงการสงผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียงใหนอยที่สุดโดยมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบตอผลกระทบสิ่งแวดลอม ในดานตางๆ ที่โครงการตองเฝาระวังผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
ปญหาดานสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นอยางเหมาะสมและตอเนื่อง แบงเปน 3 ชวง คือ
1) ชวงรื้อถอน กําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม แสดงในตารางที่ 5
2) ชวงกอสราง กําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม แสดงในตารางที่ 6
3) ชวงเปดดําเนินการ กําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม แสดงในตารางที่ 7
โครงการเลือกจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ง แวดลอม จํา นวน 1 จุด ไดแก บริเวณทิศตะวัน ออกของ
โครงการ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และแรงสั่นสะเทือน เปนตัวแทนของพื้นที่โดยรอบที่จะไดรับผลกระทบจาก
การกอสรางโครงการ ภาพแสดงการจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และแรงสั่นสะเทือน ภาพที่ 6.2 1
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ภาคผนวกที่ 1
เอกสารราชการ
สําเนาโฉนดที่ดินหนังสือรับรอง และใบจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท
สําเนาโฉนดที่ดิน
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มันจากระบบบําบัดนํ้าเสีย
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Safety Data Sheet
Alucobond Plus®
Revision Date: 8/28/ 2018

Initial Release Date: 2/14/ 2003

Version 3.0

Section I

Product Identification

Manufacturer:

3A Composites USA, Inc.
th
208 W. 5 Street, P.O. Box 507
Benton, KY 42025
(270) 527-4200

Emergency Phone Number:

1-800-424-9300 Chemtrec
To be used only in the event of chemical emergencies involving
a spill, leak, fire, and exposure accidents involving chemicals.

Trade Name:

Alucobond Plus®

Synonym:

Section II

Hazard Identification

Alucobond Plus® is defined as an article under the OSHA Hazard Communications standard. The
standard applies to “chemicals” but it does not apply to any substance, which is an “article”. The term
“article” is defined in the OSHA warning rule, as a manufactured item: 1) which is formed to a specific
design during manufacture, 2) which has end use function(s) dependent in whole or in part upon its’
shape or design use during end use, and 3) which does not release, or otherwise result in exposure to
hazardous chemical under normal conditions of use.

Section III

Chemical Composition

Ingredients

CAS Number

Percent (%) by weight

(Common Name)
Inorganic Fillers

None

42 to 49

Aluminum

7429-90-5

30 to 45

Section IV

First Aid Measures

This product is not considered to be a health hazard in the form in which they are sold (sheet, panel).
However, if these products are abraded, melted, welded, cut or processed in any manner that causes
release of fumes or dusts, hazardous levels of fumes or dusts may be generated from this product.
If contact with skin or eyes, wash immediately under water for at least 15 minutes.
For inhalation exposure, remove to fresh air. Contact a physician.

Section V

Fire Fighting Measures
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Extinguishing media:

Water, foam, CO2, dry chemical powder

Special firefighting procedure:

self-contained breathing apparatus should be worn.

Thermal decomposition:

May produce water, carbon monoxide, carbon dioxide, and
smoke upon combustion

Section VI

Accidental Release

A release should not occur. However, if this product is abraded, melted or cut, dusts may be generated.
Should a release of dusts occur, contain by blocking routes to surface water and grassy areas. Clean up
by sweeping and depositing into a closed container.
PPE Requirements: Safety glasses, dust respirator and gloves.

Section VII

Handling and Storage

Storage and handling precautions:

Store in a flat dry area
Exercise caution in handling all edges.

Section VIII

Exposure Controls

These products are not considered to be a health hazard in the form in which they are sold (sheet, panel).
However, if these products are abraded, melted, welded, cut or processed in any manner that causes
release of fumes or dusts, hazardous levels of fumes or dusts may be generated from these materials or
constituents of these materials. Aluminum fumes or dust are subject to the reporting requirements of
section 313 of Title III of the Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 and 40 CFR Part
372.
Ingredient

OSHA Exposure Limit
Total
Respirable

ACGIH
TLV

Inorganic Fillers
Aluminum

10mg/m3
15mg/m3

N.E.
N.E.

5mg/m3
5mg/m3

Effects of overexposure:
Acute:

Physical irritation of the eyes may result from overexposure to
high concentrations of dust from certain fabricating operations.

Chronic:

Repeated long term inhalation of high concentrations of
respirable dust may cause inflammation of the upper and lower
respiratory tract.
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Section IX

Physical and Chemical Properties

Appearance:
Odor:
Odor Threshold:
PH:
Melting Point:
Initial Boiling Point/Boiling Range:
Flash Point:

Version 3.0

Solid Sheet. Sandwich Construction
NA
NA
NA
Aluminum > 890 oF. Core > 210 oF.
No Data
Composites – (ASTM D-1929) >784 °F,
(418 °C)
NA
Not Flammable
NA
NA
NA
Aluminum 2.70-2.73 g/ccm range Core 1.5 –
1.7 g/ccm range
Insoluble in water
NA
Composite – (ASTM D-1929) >783 °F (417
°C) Core – N/A
No Data
NA

Evaporation Rate:
Flammability:
Upper/lower explosive limit:
Vapor Pressure:
Vapor Density:
Specific Gravity:
Solubility:
Partition coefficient:
Auto-Ignition:
Decomposition Temperature:
Viscosity:

Section X

Stability and Reactivity

Stability:

Stable

Incompatibility:

None known

Decomposition products:

Reference: “Thermal decomposition”, Section V

Section XI

Toxicology Information

No information available

Section XII

Ecological Information

No information available at this time

Section XIII

Disposal Information

Care must be taken when using or disposing of material debris to prevent environmental
contamination. Dispose of the debris in accordance with the Clean Air Act, the Clean Water
Act, the Resource Conservation and Recovery Act and all state or local laws / regulations
regarding disposal.
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Section XIV

Transportation

Version 3.0

UN Number: NA
UN Proper Shipping Name: NA
Transportation Hazard: NA
Packing Group: NA
Environmental Hazard: NA
Transport in bulk: NA
Special Precautions: NA

Section XV

Regulatory Information

PROPOSITION 65: (California Only)
Additional Requirements for the State of California: “
WARNING: This product can expose you to
chemicals including ethyl benzene, which is known to the State of California to cause cancer. For more
information, go to www.P65Warnings.ca.gov.”

REACH: Pursuant to Title II article 7 of the regulation this product is exempt from registration
and notification and is therefore compliant with the REACH regulation.
RoHS: Alucobond Plus is compliant with the RoHS standard. All current colors of Alucobond
Plus are also compliant with the RoHS standard with the exception of Hunter Red over Caution
Yellow and Ultra Marine over Dark Green.

Section XVI

Other Information

Abbreviations:
NA = Not Applicable CAS = Chemical Abstract Service
OSHA = Occupational Safety and Health Administration. PEL = Permissible Exposure Limit
STEL = Short Term Exposure Limit. ACGIH = American Conference of Governmental Industrial
Hygienist. TLV = Threshold Limit Value.
IMPORTANT: The information and data contained herein are believed to be accurate and
have been compiled from sources believed to be accurate. All information contained herein is
offered for your consideration, information, investigation, and verification. 3A COMPOSITES
MAKES NO WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, CONCERNING THE
ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE INFORMATION AND DATA HEREIN. THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE SPECIFICALLY EXCLUDED. 3A Composites will not be responsible for
claims relating to any parties' use of or reliance on information and data contained herein
regardless of whether it is claimed that the information are inaccurate, incomplete, or
otherwise misleading
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ข้อมูลความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์

สีน้ำ�ซุปเปอร์ชิลด์ ชนิดกึ่งเง� สีข�ว
(G100)

ทบทวนครังที่ : 0 เริ่มใช้งาน 04/2561

DECORATIVE PAINT

1. รายละเอียดผลิตภัณฑ์
และทีอยู่บรษัท
ชือผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
บรษัท
ทีอยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์ฉุกเฉิน

สีนำ�ซุปเปอร์ชลด์ ชนดกึงเง� สีข�ว (G100)
สีนำ�สำ�หรบท�ภ�ยนอกและภ�ยใน
ทีโอเอ เพนท์ (ประเทศไทย) จำ�กด (มห�ชน)
31/2 หมูที 3 ถนนบ�งน�-ตร�ด ตำ�บลบ�งเส�ธง
อำ�เภอบ�งเส�ธง จงหวดสมุทรปร�ก�ร 10570 ประเทศไทย
02 335 5777
02 312 8927
02 335 5999

2. ขอมูลระบุความเป็นอันตราย
[การจำาแนกอันตรายตามระบบ GHS]
อันตรายทางกายภาพ
อันตรายทางสุขภาพ

: ของเหลวไวไฟ
: พษเฉียบพลนจ�กก�รกน (ป�ก/LD50)
: พษเฉียบพลนจ�กก�รสมผสท�งผวหนง( ผวหนง/LD50 )
: พษเฉียบพลนจ�กก�รสูดดม
: พษกดกรอนและระค�ยเคองตอผวหนง
: ทำ�ล�ยดวงต�อย�งรุนแรงและระค�ยเคองตอดวงต�
: ไวตออ�ก�รแพตอระบบท�งเดนห�ยใจและผวหนง
: ก�รกล�ยพนธุ์ของเซลล์สบพนธุ์
: มีคว�มส�ม�รถในก�รกอมะเรง
: มีคว�มเป็นพษตอระบบสบพนธุ์
: มีคว�มเป็นพษตออวยวะเป้�หม�ยเมอไดรบสมผสในครงเดียว
(ระบบท�งเดนห�ยใจ)
: มีคว�มเป็นพษตออวยวะเป้�หม�ยเมอไดรบสมผสซำ�
: คว�มเป็นอนตร�ยจ�กก�รสำ�ลก
: คว�มเป็นอนตร�ยเฉียบพลนตอสงแวดลอมในนำ�
: คว�มเป็นอนตร�ยระยะย�วตอสงแวดลอมในนำ�
: คว�มเป็นอนตร�ยตอโอโซนในชนบรรย�ก�ศ

รูปสัญญลักษณ์

คำาสัญญาณ

ระวง
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กลุมคว�มเป็นอนตร�ย
ไมพบขอมูล
ไมจำ�แนกกลุม
ไมจำ�แนกกลุม
ไมจำ�แนกกลุม
ประเภทยอย 2
ไมจำ�แนกกลุม
ไมพบขอมูล
ไมพบขอมูล
ไมพบขอมูล
ไมพบขอมูล
ไมพบขอมูล
ไมพบขอมูล
ไมพบขอมูล
ประเภทยอย 3
ไมจำ�แนกกลุม
ไมพบขอมูล
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ข้อมูลความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์

สีน้ำ�ซุปเปอร์ชิลด์ ชนิดกึ่งเง� สีข�ว
(G100)

ทบทวนครังที่ : 0 เริ่มใช้งาน 04/2561

ขอความแสดงความเป็นอันตราย

ขอควรปฏิบัติเมือใชงาน

DECORATIVE PAINT
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1. ระค�ยเคองตอดวงต�เลกนอย
2. ระค�ยเคองตอผวหนงเลกนอย
3. เป็นอนตร�ยตอสงมีชีวตในนำ�

1. ใหอ�นฉล�กกอนใช ห�มใชจนกว�จะอ�นและทำ�คว�มเข�ใจคำ�เตอนด�นคว�มปลอดภยทงหมด
2. สวมถุงมอป้องกน / ชุดป้องกน / อุปกรณ์ป้องกนดวงต� / อุปกรณ์ป้องกนหน� สวมอุปกรณ์ป้องกนท�งเดนห�ยใจ
3. ผลตภณฑ์นีใชสำ�หรบท�วตถุ ไมใหใชกบคนและสตว์
4. ห�มรบประท�นผลตภณฑ์นี ตองเกบใหห�งไกลอ�ห�ร เครองดม และผลตภณฑ์อ�ห�รสตว์ ในกรณีกลนผลตภณฑ์
เข�ไปอย�ทำ�ใหอ�เจียน รบพบแพทย์ทนที
5. ห�มรบประท�น ดมหรอสูบบุหร ในขณะเทหรอผสมสี
6. ห�มสูดดม ไอระเหยหรอละออง ในกรณีสูดดม ใหเคลอนย�ยผูป่วยไปอยูในสถ�นทีทีอ�ก�ศถ�ยเทสะดวก ห�กผูสูด
ดมหยุดห�ยใจ ใหทำ�ก�รผ�ยปอด ถ�หมดสต ควรทำ�ใหฟน และนำ�ไปพบแพทย์
7. หลีกเลียงก�รสมผสผวหนงโดยตรง ในกรณีสมผสผวหนง ใหล�งผวหนงทนทีดวยสบูและนำ�จำ�นวนม�ก ห�ม
ทำ�คว�มสะอ�ดโดยใชตวทำ�ละล�ยหรอทนเนอร์ และรบไปพบแพทย์ทนที
8. ในกรณีกระเดนเข�ต� ใหล�งต�ทนทีดวยนำ�สะอ�ดจำ�นวนม�กอย�งนอย 15-20 น�ที รบพบแพทย์
9. โทรห�ศูนย์พษวทย�หรอแพทย์หรอโรงพย�บ�ล ห�กมีอ�ก�รผดปกตหรอรูสึกไมสบ�ย
10. ก�รใชง�นและจดเกบผลตภณฑ์ ควรทำ�ในสถ�นทีแหงและทีมีอ�ก�ศถ�ยเทสะดวก
11. ผลตภณฑ์อ�จทำ�ใหเกดไฟฟ้�สถต ใชส�ยดนทุกครงทีมีก�รถ�ยเทออกจ�กภ�ชนะบรรจ และผูใชควรสวมเสอผ�
และรองเท�ชนดป้องกนไฟฟ้�สถต
12. เกบผลตภณฑ์นีในภ�ชนะบรรจทีจดสงใหเท�นน
13. ปิดภ�ชนะบรรจใหแนน เกบใหห�งจ�กมอเดก
14. เกบผลตภณฑ์ ใหห�งจ�กคว�มรอน / ประก�ยไฟ / เปลวไฟ / พนผวทีรอนจด / อย�ใหถูกแสงแดดโดยตรง ใน
กรณีของเพลงไหม : ใช โฟม ส�รเคมีแหงหรอก�รพนละอองนำ� สำ�หรบดบเพลง ห�มใชนำ�แรงดนสูงในก�รดบเพลง
15. เกบใหห�งจ�กส�รออกซไดซ์ และส�รเคมีทีมีคว�มเป็นกรดหรอด�ง
16. ทำ�ก�รขนย�ยอย�งระมดระวง โดยใหสนค�ด�นมีฝ�ตงตรงตลอดเวล�
17. ทำ�คว�มสะอ�ดพนทีทีเกดก�รรวไหล โดยใชส�รดูดซบทีไมกอใหเกดก�รตดไฟ เชน ทร�ยแหงหรอดนแหง และ
ทำ�คว�มสะอ�ดดวยผงซกฟอก ห�มใชทนเนอร์หรอตวทำ�ละล�ย
18. ห�มทงสีหรอภ�ชนะบรรจลงทอระบ�ยนำ�หรอแหลงนำ�ต�มธรรมช�ต
19.ภ�ชนะทีใชแลวใหทงลงในทีรองรบขยะปนเปือนเคมีต�มขอกำ�หนดทองถนหรอกำ�จดต�มทีกฎหม�ยกำ�หนด
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3. ส่วนประกอบ/ขอมูลส่วนผสม

1
2
3
4

ส่วนประกอบ / ชือสารเคมี

CAS Number

EC Number

ไทเทเนียม ไดออกไซด์
อะครลก โพลเมอร์
โพรพลน ไกลคอล
นำ�

13463-67-7
25852-37-3
57-55-6
7732-18-5

-

%
20-22
55-65
1-2
20-25

4. มาตรการปฐมพยาบาล
ขอมูลทัวไป
การสูดดม
การสัมผัสผิวหนัง
การเขาตา
การกลืนเขาไป

: กรณีเกดคว�มผดปกตขนกบร�งก�ยหรอมีขอสงสย ใหรบปรกษ�แพทย์ทนที ห�มไมใหนำ�สงใดเข�ท�งป�กของผู
ป่วยทีหมดสต
: ย�ยผูป่วยไปยงพนทีโลงและมีอ�ก�ศบรสุทธ แลวรบนำ�ไปพบแพทย์ทนที ทำ�ก�รใหออกซเจนหรอถ�จำ�เป็นใหใช
เครองชวยห�ยใจถ�มีอ�ก�รไอหรอคว�มผดปกตของระบบท�งเดนห�ยใจ ใหรบพ�ผูป่วยไปพบแพทย์ทนที
: ล�งทำ�คว�มสะอ�ดผวหนงดวยสบูและนำ�สะอ�ดหล�ยๆครง ถ�ผวหนงเกดผนแดงใหรบพบแพทย์ทนที
ห�มล�งดวยส�รละล�ย
: ถอดคอนแทกเลนส์ออก แลวปลอยใหนำ�สะอ�ดไหลผ�นดวงต�อย�งนอย 15 น�ที ถ�เป็นไปไดใหใชนำ�อุนล�งต� และ
ใชนวเปิดเปลอกต� เพอใหดวงต�สมผสกบนำ�สะอ�ด
: ห�มทำ�ใหอ�เจียน ใหล�งและบวนป�กดวยนำ�สะอ�ดจ�กนนใหดมนำ�1-2 แกว แลวรบพ�ไปพบแพทย์ทนที

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีแนะนำา
ขอแนะนำาอืนๆ

6. มาตรการการจัดการเมือมีการหก
รัวไหลของสาร
การระวังเบืองตน
การรัวไหล

: อุปกรณ์ดบเพลงทีแนะนำ�เป็นชนด ผงเคมีแหง, ค�ร์บอนไดออกไซด์, โฟม ใชก�รพนละอองนำ�เมอเกดเพลงไหมเป็นวง
กว�ง ห�มใชปืนฉีดนำ�แรงดนสูง
: ใหนกดบเพลงสวมใสชุดผจญเพลงพรอมอุปกรณ์ชวยห�ยใจ รวมถึงหมวกนรภย รองเท� ถุงมอ และ อุปกรณ์
ระบ�ยอ�ก�ศ ต�มขอกำ�หนด NFPA หลีกเลียงก�รสมผสส�รทีเกดเพลงไหม ใหทำ�คว�มสะอ�ดอุปกรณ์และชุดดบ
เพลงกอนนำ�กลบม�ใชง�นอีกครง

: ใหใชอุปกรณ์ป้องกนผวหนง ดวงต� และระบบท�งเดนห�ยใจ ระหว�งทำ�คว�มสะอ�ด ศึกษ�ม�ตรก�รป้องกนทีระบุไว
ในหมวด 7 และ 8
: จดเกบส�รทีหกรวไหลดวยวสดุดูดซบที ไมตดไฟ เชน ทร�ย ดน เป็นตน และนำ�ไปบรรจในภ�ชนะทีใชในก�รกำ�จด ต�ม
ระเบียบขอบงคบของแตละทองถน ห�มปลอยใหรวไหลลงสูท�งระบ�ยนำ�หรอแหลงนำ�ส�ธ�รณะ ห�กเกดก�รรวไหล
หรอปนเปือนลงสูแหลงนำ�ส�ธ�รณะ ใหรบแจงตอสำ�นกง�นสงแวดลอมทีรบผดชอบในแตละทองถน
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การขนยายและใชงาน

: จดเกบผลตภณฑ์โดยปิดภ�ชนะใหแนน เกบใหห�งจ�กคว�มรอน ประก�ยไฟและเปลวไฟ
หลีกเลียงก�รสมผสท�งผวหนงและดวงต� ก�รสูดดมไอระเหย ฝุ่น ระหว�งก�รผสมเพอใชง�น
หลีกลียงก�รสูดดมฝุ่นระหว�งก�รขด
ห�มกน ดมหรอสูบบุหร ระหว�งก�รขนย�ย ก�รจดเกบหรอมีก�รใชผลตภณฑ์
ผูปฏบตง�นควรล�งมอ ล�งหน�ใหสะอ�ด กอนรบประท�นอ�ห�ร ดมนำ�หรอสูบบุหร
สวมใสอุปกรณ์ป้องกนสวนบุคคล ทีเหม�ะสมระหว�งก�รใชง�น (ศึกษ�เพมเตมในหมวด8)
ห�มใชแรงดนสูบผลตภณฑ์ออกจ�กภ�ชนะ เนองจ�กภ�ชนะไมทนตอแรงดน
ควรเกบผลตภณฑ์ ในภ�ชนะทีทำ�จ�กวสดุชนดเดียวกนกบภ�ชนะทีใชจดสง
ปฏบตต�มกฎหม�ยด�นคว�มปลอดภยและอ�ชีวอน�มยในก�รทำ�ง�น
ไอระเหยของผลตภณฑ์มีมวลม�กกว�อ�ก�ศ และส�ม�รถแพรกระจ�ยไปบนพนอ�ค�รได
ควรป้องกนไมใหเกดเปลวไฟโดยก�รควบคุมคว�มเขมขนของไอระเหยไมใหสูงกว�ค�ขดจำ�กดส�รเคมี
ทียอมใหสมผสไดในสถ�นทีทำ�ง�น (OEL)
นอกจ�กนี ควรใชผลตภณฑ์ ในพนทีโลงแจงและห�งจ�กแหลงกำ�เนดประก�ยไฟ
อุปกรณ์ ไฟฟ้�ควรมีก�รป้องกนดวยม�ตรฐ�นทีเหม�ะสม
มีก�รใชอุปกณ์ป้องกนไฟฟ้�สถตทีถูกตองระหว�งก�รขนสงหรอระหว�งก�รถ�ยเทสูภ�ชนะทีรองรบอนๆ
ผูปฏบตง�นควรสวมรองเท�และเสอผ�ทีป้องกนไฟฟ้�สถต พนอ�ค�รควรเป็นแบบทีนำ�ไฟฟ้�ได
จดเกบใหไกลจ�กคว�มรอน ประก�ยไฟ และแหลงกำ�เนดไฟ เครองมอต�งๆตองไมกอใหเกดประก�ยไฟ
เมอผูปฏบตง�นอยูในหองพน ไมว�จะเป็นผูใชง�นหรอไมกต�ม ระบบไหลเวยนอ�ก�ศตองส�ม�รถกรองอนุภ�ค
และไอของตวทำ�ละล�ยไดอย�งมีประสทธภ�พ ผูปฏบตง�นตองสวมหน�ก�กทีมีระบบชวยห�ยใจ
จนปรม�ณของอนุภ�คและไอของตวทำ�ละล�ย ตำ�กว�ขดจำ�กดส�รเคมีทียอมใหสมผสไดในสถ�นทีทำ�ง�น

การจัดเกบ

: ก�รจดเกบตองปฏบตต�มขอบงคบของทองถน มีฉล�กระบุคำ�เตอนชดเจน
เกบในพนทีทีเยน มีอ�ก�ศถ�ยเทไดดี ไกลจ�กวสดุทีไมเข�กนและแหลงกำ�เนดไฟ
ห�มจดเกบรวมกบส�รออกซไดซ์ และส�รทีมีคว�มเป็นกรดและด�งสูง
ห�มแชแขงผลตภณฑ์ อุณหภูมทีเหม�ะสมในก�รจดเกบ คอ 25-30 องศ�เซลเซียส
ห�มสูบบุหรระหว�งจดเกบ และห�มจดเกบโดยผู ไมไดรบอนุญ�ต ภ�ชนะทีปิดแลวตองมนใจว�ปิดสนท
และตงตรงตลอดเวล� เพอป้องกนก�รรวไหล ห�มปลอยใหรวไหลลงสูท�งระบ�ยนำ�และแหลงนำ�ส�ธ�รณะ

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการ
ป้องกันส่วนบุคคล
มาตรการทางวศวกรรม

:จดเตรยมก�รระบ�ยอ�ก�ศใหเหม�ะสม ทงด�นก�รไหลเวยนอ�ก�ศและก�รกรองฝุ่นละอองต�งๆ
ห�กระบบดงกล�วไมส�ม�รถลดอนุภ�คหรอไอระเหยของตวทำ�ละล�ยใหตำ�กว�ขดจำ�กดส�รเคมี
ทียอมใหสมผสไดในสถ�นทีทำ�ง�น(OEL) ตองสวมใสชุดป้องกนชนดทีมีระบบระบ�ยอ�ก�ศทีเหม�ะสม
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อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
การป้องกันการหายใจ

การป้องกันผิวหนัง ร่างกาย
การป้องกันมือ
การป้องกันดวงตา

: ควรใชอุปกรณ์ชวยห�ยใจทีมีม�ตรฐ�น เมอปฏบตง�นในบรเวณทีมีคว�มเขมขนของส�รสูงกว�
ค�ขดจำ�กดส�รเคมีทียอมใหสมผสไดในสถ�นทีทำ�ง�น (OEL)
สวมใสหน�ก�กผงถ�นกมมนต์และตวกรองชนด A2-P2 เมอใชง�นดวยก�รพน
ก�รใชง�นโดยก�รท�และกลง ใหใชหน�ก�กผงถ�นกมมนต์และตวกรองชนด A2
: สวมชุดป้องกนไฟฟ้�สถต ผลตจ�กเสนใยธรรมช�ตหรอใยสงเคร�ะห์ทีทนคว�มรอนไดสูง
กอนนำ�ชุดทีปนเปือนม�ใชซำ� ใหทำ�คว�มสะอ�ดทุกครงโดยแยกออกจ�กเสอผ�อนๆ
: เมอตองใชง�นเป็นระยะเวล�น�นหรอสมผสซำ�ๆ ใหใชถุงมอทีทำ�จ�ก นีโอพรน หรอ ไนไตรล์
ส�ม�รถใชครมท�เพอป้องกนผวได แตยงตองใชรวมกบถุงมอ ไมควรท�ครม เมอผวสมผสกบผลตภณฑ์นีแลว
ชนดของถุงมอทีเหม�ะสมใหเนนทีมีคว�มทนตอส�รเคมีและเวล�ในก�รซึมผ�น โดยใหปรกษ�ผูแทนข�ย
: สวมแวนต�นรภยป้องกยส�รเคมีเข�ต� ตองมีฝักบวอ�บนำ�ฉุกเฉนและทีล�งต�ฉุกเฉนในพนทีทำ�ง�น

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ลักษณะทางกายภาพ
สี
จดวาบไฟ
กลิน
ความหนาแน่น
การละลายนำา

: ของเหลว
: ข�ว
: N/A ำC
: กลนออน
: 1.14 – 1.24
: ละล�ยนำ�

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิรยา
ความเสถียร
สภาวะทีตองหลีกเลียง
วัสดุทีควรหลีกเลียง
สารอันตรายทีเกิดจากการสลายตัว

: เสถียรภ�ยใตอุณหภูมและคว�มดนปกต
: คว�มรอน เปลวไฟ จดเยอกแขงทีตำ�กว� 0 องศ�เซลเซียส
: ส�รออกซไดซ์ ส�รทีมีคว�มเป็นกรดหรอด�งอย�งรุนแรง
: ค�ร์บอนมอนอกไซด์ ค�ร์บอนไดออกไซด์ ควน และ ออกไซด์ของไนโตรเจน

11. ขอมูลดานพษวทยา
การจำาแนกขอมูลตามระบบ GHS
การเป็นพษเฉียบพลัน
ทางปาก : หนู(LD50) (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
or ATE
ทางผิวหนัง : กระต่าย (LD50) (มิลลิกรัม/
กิโลกรัม) or ATE
ทางการหายใจ : หนู (LC50) (มิลลิกรัม/
ลิตร) or ATE
การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง
การทำาลายดวงตาอย่างรุนแรงและการ
ระคายเคืองต่อดวงตา
การทำาใหไวต่อการกระตุนอาการแพต่อ
ระบบทางเดินหายใจหรอผิวหนัง

: ATE = 920900

มลลกรม/กโลกรม

: ATE = 632415

มลลกรม/กโลกรม

: ATE = 3432

มลลกรม/ลตร

: ระค�ยเคองตอผวหนงเลกนอย
: ระค�ยเคองตอดวงต�เลกนอย
: ไมจำ�แนกกลุม
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การก่อใหเกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์
สืบพันธุ์
การก่อมะเรง
ความเป็นพษต่อระบบสืบพันธุ์
ความเป็นพษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่าง
เฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครังเดียว
ความเป็นพษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่าง
เฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซำา
ความเป็นอันตรายจากการสำาลัก
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: ไมพบขอมูล
: ไมจำ�แนกกลุม
: ไมจำ�แนกกลุม
: ไมจำ�แนกกลุม
: ไมจำ�แนกกลุม

12. ขอมูลดานนิเวศวทยา
ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิงแวดลอม
ในนำา
ความเป็นอันตรายต่อโอโซนในชัน
บรรยากาศ

: เป็นอนตร�ยตอสงมีชีวตในนำ�
: ไมพบขอมูล

13. ขอพจารณาในการกำาจัด
วธีการกำาจัด

ห�กเป็นไปไดควรหลีกเลียงและลดก�รสร�งขยะ
ภ�ชนะบรรจทีใชผลตภณฑ์หมดแลว อ�จมีเศษของผลตภณฑ์ตกค�งอยู ตองมีวธีก�รกำ�จดทีถูกตองและปลอดภย
จำ�นวนของเสียทีม�กเกนไปและไมส�ม�รถนำ�กลบม�ใชง�นใหมได ตองกำ�จดผ�นบรษทรบกำ�จดขยะทีไดรบอนุญ�ต
ก�รกำ�จดผลตภณฑ์ ส�รละล�ย และผลพลอยไดจ�กก�รผลต ควรเป็นไปต�มขอกำ�หนดก�รป้องกนสงแวดลอมและ
ก�รกำ�จดของเสีย รวมทงขอกำ�หนดทองถน หลีกเลียงก�รทำ�ใหผลตภณฑ์แตกกระจ�ยและสมผสพนดน ท�งเดนนำ�
และแหลงนำ� ส�ธ�รณะ

ของเสียหรออุปกรณ์ทีใชงานแลวควรไดรับ
การกำาจัดตามระเบียบขอบังคับว่าดวยการ
ควบคุมมลพษและสิงแวดลอม

08 01 11 สีของเสียและส�รเคลอบทีมีตวทำ�ละล�ยอนทรย์หรอส�รอนตร�ยอน
08 01 17 ของเสียจ�กก�รขดล�งสี ส�รเคลอบเง�ทีมีตวทำ�ละล�ยอนทรย์หรอส�รอนตร�ยอน

14. ขอมูลการขนส่ง
ชือในการขนส่ง
ประเภท
UN. Number
ประเภทหีบห่อ
สัญลักษณ์

ไมไดรบก�รระบุ
ไมไดรบก�รระบุ
ไมมี

ผ 2-104
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: Viscous substance. Not restricted, ref. chapter 2.2.3.1.5
(applicable to receptacles < 450 litre capacity)
: Viscous substance. Transport in accordance with paragraph 2.3.2.5
(applicable to receptacles <30 litre capacity)

15. ขอมูลทางดานกฎขอบังคับ
ขอบังคับประเทศไทย

: "พระร�ชบญญตวตถุอนตร�ย พ.ศ. ๒๕๓๕"
: "ประก�ศกระทรวงอุตส�หกรรม เรอง ระบบก�รจำ�แนกและก�รสอส�รคว�มเป็นอนตร�ยของวตถุอนตร�ย"
พ.ศ. ๒๕๕๕

16. ขอมูลอืน

ขอมูลเอกส�รคว�มปลอดภยนีอ�ศยพนฐ�นคว�มรูทีมีอยูและกฎหม�ยในปัจจบน
ห�มใชผลตภณฑ์นีเพอวตถุประสงค์อน นอกจ�กทีระบุไวในขอที 1 โดยไมมีก�รศึกษ�เอกส�รคำ�แนะนำ�ในก�รจดก�ร
ส�รกอน
ทงนี ถอเป็นคว�มรบผดชอบของผูใชง�นทีจะตองดำ�เนนก�รใดๆต�มทีจำ�เป็น เพอใหเป็นไปต�มขอบงคบและกฎหม�ย
ทองถน
ขอมูลเอกส�รคว�มปลอดภยนีมีวตถุประสงค์เพออธบ�ยขอกำ�หนดด�นคว�มปลอดภยของผลตภณฑ์
ขอมูลเอกส�รคว�มปลอดภยนีไมไดมีวตถุประสงค์เพอรบประกนคุณสมบตของผลตภณฑ์แตอย�งใด

ผ 2-105

ข้อมูลความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์
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1. รายละเอียดผลิตภัณฑ์
และทีอยู่บรษัท
ชือผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
บรษัท
ทีอยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์ฉุกเฉิน

สีนำ�ซุปเปอร์ชลด์ ชนดกึงเง� เบสเอ
สีนำ�สำ�หรบท�ภ�ยนอกและภ�ยใน
ทีโอเอ เพนท์ (ประเทศไทย) จำ�กด (มห�ชน)
31/2 หมูที 3 ถนนบ�งน�-ตร�ด ตำ�บลบ�งเส�ธง
อำ�เภอบ�งเส�ธง จงหวดสมุทรปร�ก�ร 10570 ประเทศไทย
02 335 5777
02 312 8927
02 335 5999

2. ขอมูลระบุความเป็นอันตราย
[การจำาแนกอันตรายตามระบบ GHS]
อันตรายทางกายภาพ
อันตรายทางสุขภาพ

: ของเหลวไวไฟ
: พษเฉียบพลนจ�กก�รกน (ป�ก/LD50)
: พษเฉียบพลนจ�กก�รสมผสท�งผวหนง( ผวหนง/LD50 )
: พษเฉียบพลนจ�กก�รสูดดม
: พษกดกรอนและระค�ยเคองตอผวหนง
: ทำ�ล�ยดวงต�อย�งรุนแรงและระค�ยเคองตอดวงต�
: ไวตออ�ก�รแพตอระบบท�งเดนห�ยใจและผวหนง
: ก�รกล�ยพนธุ์ของเซลล์สบพนธุ์
: มีคว�มส�ม�รถในก�รกอมะเรง
: มีคว�มเป็นพษตอระบบสบพนธุ์
: มีคว�มเป็นพษตออวยวะเป้�หม�ยเมอไดรบสมผสในครงเดียว
(ระบบท�งเดนห�ยใจ)
: มีคว�มเป็นพษตออวยวะเป้�หม�ยเมอไดรบสมผสซำ�
: คว�มเป็นอนตร�ยจ�กก�รสำ�ลก
: คว�มเป็นอนตร�ยเฉียบพลนตอสงแวดลอมในนำ�
: คว�มเป็นอนตร�ยระยะย�วตอสงแวดลอมในนำ�
: คว�มเป็นอนตร�ยตอโอโซนในชนบรรย�ก�ศ

รูปสัญญลักษณ์

คำาสัญญาณ

ระวง

ผ 2-106

กลุมคว�มเป็นอนตร�ย
ไมพบขอมูล
ไมจำ�แนกกลุม
ไมจำ�แนกกลุม
ไมจำ�แนกกลุม
ประเภทยอย 2
ไมจำ�แนกกลุม
ไมพบขอมูล
ไมพบขอมูล
ไมพบขอมูล
ไมพบขอมูล
ไมพบขอมูล
ไมพบขอมูล
ไมพบขอมูล
ประเภทยอย 3
ไมจำ�แนกกลุม
ไมพบขอมูล
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ขอความแสดงความเป็นอันตราย

ขอควรปฏิบัติเมือใชงาน
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1. ระค�ยเคองตอดวงต�เลกนอย
2. ระค�ยเคองตอผวหนงเลกนอย
3. เป็นอนตร�ยตอสงมีชีวตในนำ�

1. ใหอ�นฉล�กกอนใช ห�มใชจนกว�จะอ�นและทำ�คว�มเข�ใจคำ�เตอนด�นคว�มปลอดภยทงหมด
2. สวมถุงมอป้องกน / ชุดป้องกน / อุปกรณ์ป้องกนดวงต� / อุปกรณ์ป้องกนหน� สวมอุปกรณ์ป้องกนท�งเดนห�ยใจ
3. ผลตภณฑ์นีใชสำ�หรบท�วตถุ ไมใหใชกบคนและสตว์
4. ห�มรบประท�นผลตภณฑ์นี ตองเกบใหห�งไกลอ�ห�ร เครองดม และผลตภณฑ์อ�ห�รสตว์ ในกรณีกลนผลตภณฑ์
เข�ไปอย�ทำ�ใหอ�เจียน รบพบแพทย์ทนที
5. ห�มรบประท�น ดมหรอสูบบุหร ในขณะเทหรอผสมสี
6. ห�มสูดดม ไอระเหยหรอละออง ในกรณีสูดดม ใหเคลอนย�ยผูป่วยไปอยูในสถ�นทีทีอ�ก�ศถ�ยเทสะดวก ห�กผูสูด
ดมหยุดห�ยใจ ใหทำ�ก�รผ�ยปอด ถ�หมดสต ควรทำ�ใหฟน และนำ�ไปพบแพทย์
7. หลีกเลียงก�รสมผสผวหนงโดยตรง ในกรณีสมผสผวหนง ใหล�งผวหนงทนทีดวยสบูและนำ�จำ�นวนม�ก ห�ม
ทำ�คว�มสะอ�ดโดยใชตวทำ�ละล�ยหรอทนเนอร์ และรบไปพบแพทย์ทนที
8. ในกรณีกระเดนเข�ต� ใหล�งต�ทนทีดวยนำ�สะอ�ดจำ�นวนม�กอย�งนอย 15-20 น�ที รบพบแพทย์
9. โทรห�ศูนย์พษวทย�หรอแพทย์หรอโรงพย�บ�ล ห�กมีอ�ก�รผดปกตหรอรูสึกไมสบ�ย
10. ก�รใชง�นและจดเกบผลตภณฑ์ ควรทำ�ในสถ�นทีแหงและทีมีอ�ก�ศถ�ยเทสะดวก
11. ผลตภณฑ์อ�จทำ�ใหเกดไฟฟ้�สถต ใชส�ยดนทุกครงทีมีก�รถ�ยเทออกจ�กภ�ชนะบรรจ และผูใชควรสวมเสอผ�
และรองเท�ชนดป้องกนไฟฟ้�สถต
12. เกบผลตภณฑ์นีในภ�ชนะบรรจทีจดสงใหเท�นน
13. ปิดภ�ชนะบรรจใหแนน เกบใหห�งจ�กมอเดก
14. เกบผลตภณฑ์ ใหห�งจ�กคว�มรอน / ประก�ยไฟ / เปลวไฟ / พนผวทีรอนจด / อย�ใหถูกแสงแดดโดยตรง ใน
กรณีของเพลงไหม : ใช โฟม ส�รเคมีแหงหรอก�รพนละอองนำ� สำ�หรบดบเพลง ห�มใชนำ�แรงดนสูงในก�รดบเพลง
15. เกบใหห�งจ�กส�รออกซไดซ์ และส�รเคมีทีมีคว�มเป็นกรดหรอด�ง
16. ทำ�ก�รขนย�ยอย�งระมดระวง โดยใหสนค�ด�นมีฝ�ตงตรงตลอดเวล�
17. ทำ�คว�มสะอ�ดพนทีทีเกดก�รรวไหล โดยใชส�รดูดซบทีไมกอใหเกดก�รตดไฟ เชน ทร�ยแหงหรอดนแหง และ
ทำ�คว�มสะอ�ดดวยผงซกฟอก ห�มใชทนเนอร์หรอตวทำ�ละล�ย
18. ห�มทงสีหรอภ�ชนะบรรจลงทอระบ�ยนำ�หรอแหลงนำ�ต�มธรรมช�ต
19.ภ�ชนะทีใชแลวใหทงลงในทีรองรบขยะปนเปือนเคมีต�มขอกำ�หนดทองถนหรอกำ�จดต�มทีกฎหม�ยกำ�หนด

ผ 2-107

ข้อมูลความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์

สีน้ำ�ซุปเปอร์ชิลด์ ชนิดกึ่งเง� เบสเอ

ทบทวนครังที่ : 0 เริ่มใช้งาน 04/2561

DECORATIVE PAINT

Page : 3

3. ส่วนประกอบ/ขอมูลส่วนผสม

1
2
3
4

ส่วนประกอบ / ชือสารเคมี

CAS Number

EC Number

ไทเทเนียม ไดออกไซด์
อะครลก โพลเมอร์
โพรพลน ไกลคอล
นำ�

13463-67-7
25852-37-3
57-55-6
7732-18-5

-

%
20-22
55-65
1-2
20-25

4. มาตรการปฐมพยาบาล
ขอมูลทัวไป
การสูดดม
การสัมผัสผิวหนัง
การเขาตา
การกลืนเขาไป

: กรณีเกดคว�มผดปกตขนกบร�งก�ยหรอมีขอสงสย ใหรบปรกษ�แพทย์ทนที ห�มไมใหนำ�สงใดเข�ท�งป�กของผู
ป่วยทีหมดสต
: ย�ยผูป่วยไปยงพนทีโลงและมีอ�ก�ศบรสุทธ แลวรบนำ�ไปพบแพทย์ทนที ทำ�ก�รใหออกซเจนหรอถ�จำ�เป็นใหใช
เครองชวยห�ยใจถ�มีอ�ก�รไอหรอคว�มผดปกตของระบบท�งเดนห�ยใจ ใหรบพ�ผูป่วยไปพบแพทย์ทนที
: ล�งทำ�คว�มสะอ�ดผวหนงดวยสบูและนำ�สะอ�ดหล�ยๆครง ถ�ผวหนงเกดผนแดงใหรบพบแพทย์ทนที
ห�มล�งดวยส�รละล�ย
: ถอดคอนแทกเลนส์ออก แลวปลอยใหนำ�สะอ�ดไหลผ�นดวงต�อย�งนอย 15 น�ที ถ�เป็นไปไดใหใชนำ�อุนล�งต� และ
ใชนวเปิดเปลอกต� เพอใหดวงต�สมผสกบนำ�สะอ�ด
: ห�มทำ�ใหอ�เจียน ใหล�งและบวนป�กดวยนำ�สะอ�ดจ�กนนใหดมนำ�1-2 แกว แลวรบพ�ไปพบแพทย์ทนที

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีแนะนำา
ขอแนะนำาอืนๆ

6. มาตรการการจัดการเมือมีการหก
รัวไหลของสาร
การระวังเบืองตน
การรัวไหล

: อุปกรณ์ดบเพลงทีแนะนำ�เป็นชนด ผงเคมีแหง, ค�ร์บอนไดออกไซด์, โฟม ใชก�รพนละอองนำ�เมอเกดเพลงไหมเป็นวง
กว�ง ห�มใชปืนฉีดนำ�แรงดนสูง
: ใหนกดบเพลงสวมใสชุดผจญเพลงพรอมอุปกรณ์ชวยห�ยใจ รวมถึงหมวกนรภย รองเท� ถุงมอ และ อุปกรณ์
ระบ�ยอ�ก�ศ ต�มขอกำ�หนด NFPA หลีกเลียงก�รสมผสส�รทีเกดเพลงไหม ใหทำ�คว�มสะอ�ดอุปกรณ์และชุดดบ
เพลงกอนนำ�กลบม�ใชง�นอีกครง

: ใหใชอุปกรณ์ป้องกนผวหนง ดวงต� และระบบท�งเดนห�ยใจ ระหว�งทำ�คว�มสะอ�ด ศึกษ�ม�ตรก�รป้องกนทีระบุไว
ในหมวด 7 และ 8
: จดเกบส�รทีหกรวไหลดวยวสดุดูดซบที ไมตดไฟ เชน ทร�ย ดน เป็นตน และนำ�ไปบรรจในภ�ชนะทีใชในก�รกำ�จด ต�ม
ระเบียบขอบงคบของแตละทองถน ห�มปลอยใหรวไหลลงสูท�งระบ�ยนำ�หรอแหลงนำ�ส�ธ�รณะ ห�กเกดก�รรวไหล
หรอปนเปือนลงสูแหลงนำ�ส�ธ�รณะ ใหรบแจงตอสำ�นกง�นสงแวดลอมทีรบผดชอบในแตละทองถน
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การขนยายและใชงาน

: จดเกบผลตภณฑ์โดยปิดภ�ชนะใหแนน เกบใหห�งจ�กคว�มรอน ประก�ยไฟและเปลวไฟ
หลีกเลียงก�รสมผสท�งผวหนงและดวงต� ก�รสูดดมไอระเหย ฝุ่น ระหว�งก�รผสมเพอใชง�น
หลีกลียงก�รสูดดมฝุ่นระหว�งก�รขด
ห�มกน ดมหรอสูบบุหร ระหว�งก�รขนย�ย ก�รจดเกบหรอมีก�รใชผลตภณฑ์
ผูปฏบตง�นควรล�งมอ ล�งหน�ใหสะอ�ด กอนรบประท�นอ�ห�ร ดมนำ�หรอสูบบุหร
สวมใสอุปกรณ์ป้องกนสวนบุคคล ทีเหม�ะสมระหว�งก�รใชง�น (ศึกษ�เพมเตมในหมวด8)
ห�มใชแรงดนสูบผลตภณฑ์ออกจ�กภ�ชนะ เนองจ�กภ�ชนะไมทนตอแรงดน
ควรเกบผลตภณฑ์ ในภ�ชนะทีทำ�จ�กวสดุชนดเดียวกนกบภ�ชนะทีใชจดสง
ปฏบตต�มกฎหม�ยด�นคว�มปลอดภยและอ�ชีวอน�มยในก�รทำ�ง�น
ไอระเหยของผลตภณฑ์มีมวลม�กกว�อ�ก�ศ และส�ม�รถแพรกระจ�ยไปบนพนอ�ค�รได
ควรป้องกนไมใหเกดเปลวไฟโดยก�รควบคุมคว�มเขมขนของไอระเหยไมใหสูงกว�ค�ขดจำ�กดส�รเคมี
ทียอมใหสมผสไดในสถ�นทีทำ�ง�น (OEL)
นอกจ�กนี ควรใชผลตภณฑ์ ในพนทีโลงแจงและห�งจ�กแหลงกำ�เนดประก�ยไฟ
อุปกรณ์ ไฟฟ้�ควรมีก�รป้องกนดวยม�ตรฐ�นทีเหม�ะสม
มีก�รใชอุปกณ์ป้องกนไฟฟ้�สถตทีถูกตองระหว�งก�รขนสงหรอระหว�งก�รถ�ยเทสูภ�ชนะทีรองรบอนๆ
ผูปฏบตง�นควรสวมรองเท�และเสอผ�ทีป้องกนไฟฟ้�สถต พนอ�ค�รควรเป็นแบบทีนำ�ไฟฟ้�ได
จดเกบใหไกลจ�กคว�มรอน ประก�ยไฟ และแหลงกำ�เนดไฟ เครองมอต�งๆตองไมกอใหเกดประก�ยไฟ
เมอผูปฏบตง�นอยูในหองพน ไมว�จะเป็นผูใชง�นหรอไมกต�ม ระบบไหลเวยนอ�ก�ศตองส�ม�รถกรองอนุภ�ค
และไอของตวทำ�ละล�ยไดอย�งมีประสทธภ�พ ผูปฏบตง�นตองสวมหน�ก�กทีมีระบบชวยห�ยใจ
จนปรม�ณของอนุภ�คและไอของตวทำ�ละล�ย ตำ�กว�ขดจำ�กดส�รเคมีทียอมใหสมผสไดในสถ�นทีทำ�ง�น

การจัดเกบ

: ก�รจดเกบตองปฏบตต�มขอบงคบของทองถน มีฉล�กระบุคำ�เตอนชดเจน
เกบในพนทีทีเยน มีอ�ก�ศถ�ยเทไดดี ไกลจ�กวสดุทีไมเข�กนและแหลงกำ�เนดไฟ
ห�มจดเกบรวมกบส�รออกซไดซ์ และส�รทีมีคว�มเป็นกรดและด�งสูง
ห�มแชแขงผลตภณฑ์ อุณหภูมทีเหม�ะสมในก�รจดเกบ คอ 25-30 องศ�เซลเซียส
ห�มสูบบุหรระหว�งจดเกบ และห�มจดเกบโดยผู ไมไดรบอนุญ�ต ภ�ชนะทีปิดแลวตองมนใจว�ปิดสนท
และตงตรงตลอดเวล� เพอป้องกนก�รรวไหล ห�มปลอยใหรวไหลลงสูท�งระบ�ยนำ�และแหลงนำ�ส�ธ�รณะ

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการ
ป้องกันส่วนบุคคล
มาตรการทางวศวกรรม

:จดเตรยมก�รระบ�ยอ�ก�ศใหเหม�ะสม ทงด�นก�รไหลเวยนอ�ก�ศและก�รกรองฝุ่นละอองต�งๆ
ห�กระบบดงกล�วไมส�ม�รถลดอนุภ�คหรอไอระเหยของตวทำ�ละล�ยใหตำ�กว�ขดจำ�กดส�รเคมี
ทียอมใหสมผสไดในสถ�นทีทำ�ง�น(OEL) ตองสวมใสชุดป้องกนชนดทีมีระบบระบ�ยอ�ก�ศทีเหม�ะสม
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อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
การป้องกันการหายใจ

การป้องกันผิวหนัง ร่างกาย
การป้องกันมือ
การป้องกันดวงตา

: ควรใชอุปกรณ์ชวยห�ยใจทีมีม�ตรฐ�น เมอปฏบตง�นในบรเวณทีมีคว�มเขมขนของส�รสูงกว�
ค�ขดจำ�กดส�รเคมีทียอมใหสมผสไดในสถ�นทีทำ�ง�น (OEL)
สวมใสหน�ก�กผงถ�นกมมนต์และตวกรองชนด A2-P2 เมอใชง�นดวยก�รพน
ก�รใชง�นโดยก�รท�และกลง ใหใชหน�ก�กผงถ�นกมมนต์และตวกรองชนด A2
: สวมชุดป้องกนไฟฟ้�สถต ผลตจ�กเสนใยธรรมช�ตหรอใยสงเคร�ะห์ทีทนคว�มรอนไดสูง
กอนนำ�ชุดทีปนเปือนม�ใชซำ� ใหทำ�คว�มสะอ�ดทุกครงโดยแยกออกจ�กเสอผ�อนๆ
: เมอตองใชง�นเป็นระยะเวล�น�นหรอสมผสซำ�ๆ ใหใชถุงมอทีทำ�จ�ก นีโอพรน หรอ ไนไตรล์
ส�ม�รถใชครมท�เพอป้องกนผวได แตยงตองใชรวมกบถุงมอ ไมควรท�ครม เมอผวสมผสกบผลตภณฑ์นีแลว
ชนดของถุงมอทีเหม�ะสมใหเนนทีมีคว�มทนตอส�รเคมีและเวล�ในก�รซึมผ�น โดยใหปรกษ�ผูแทนข�ย
: สวมแวนต�นรภยป้องกยส�รเคมีเข�ต� ตองมีฝักบวอ�บนำ�ฉุกเฉนและทีล�งต�ฉุกเฉนในพนทีทำ�ง�น

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ลักษณะทางกายภาพ
สี
จดวาบไฟ
กลิน
ความหนาแน่น
การละลายนำา

: ของเหลว
: ข�ว
: N/A ำC
: กลนออน
: 1.14 – 1.24
: ละล�ยนำ�

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิรยา
ความเสถียร
สภาวะทีตองหลีกเลียง
วัสดุทีควรหลีกเลียง
สารอันตรายทีเกิดจากการสลายตัว

: เสถียรภ�ยใตอุณหภูมและคว�มดนปกต
: คว�มรอน เปลวไฟ จดเยอกแขงทีตำ�กว� 0 องศ�เซลเซียส
: ส�รออกซไดซ์ ส�รทีมีคว�มเป็นกรดหรอด�งอย�งรุนแรง
: ค�ร์บอนมอนอกไซด์ ค�ร์บอนไดออกไซด์ ควน และ ออกไซด์ของไนโตรเจน

11. ขอมูลดานพษวทยา
การจำาแนกขอมูลตามระบบ GHS
การเป็นพษเฉียบพลัน
ทางปาก : หนู(LD50) (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
or ATE
ทางผิวหนัง : กระต่าย (LD50) (มิลลิกรัม/
กิโลกรัม) or ATE
ทางการหายใจ : หนู (LC50) (มิลลิกรัม/
ลิตร) or ATE
การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง
การทำาลายดวงตาอย่างรุนแรงและการ
ระคายเคืองต่อดวงตา
การทำาใหไวต่อการกระตุนอาการแพต่อ
ระบบทางเดินหายใจหรอผิวหนัง

: ATE = 920900

มลลกรม/กโลกรม

: ATE = 632415

มลลกรม/กโลกรม

: ATE = 3432

มลลกรม/ลตร

: ระค�ยเคองตอผวหนงเลกนอย
: ระค�ยเคองตอดวงต�เลกนอย
: ไมจำ�แนกกลุม
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การก่อใหเกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์
สืบพันธุ์
การก่อมะเรง
ความเป็นพษต่อระบบสืบพันธุ์
ความเป็นพษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่าง
เฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครังเดียว
ความเป็นพษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่าง
เฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซำา
ความเป็นอันตรายจากการสำาลัก
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: ไมพบขอมูล
: ไมจำ�แนกกลุม
: ไมจำ�แนกกลุม
: ไมจำ�แนกกลุม
: ไมจำ�แนกกลุม

12. ขอมูลดานนิเวศวทยา
ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิงแวดลอม
ในนำา
ความเป็นอันตรายต่อโอโซนในชัน
บรรยากาศ

: เป็นอนตร�ยตอสงมีชีวตในนำ�
: ไมพบขอมูล

13. ขอพจารณาในการกำาจัด
วธีการกำาจัด

ห�กเป็นไปไดควรหลีกเลียงและลดก�รสร�งขยะ
ภ�ชนะบรรจทีใชผลตภณฑ์หมดแลว อ�จมีเศษของผลตภณฑ์ตกค�งอยู ตองมีวธีก�รกำ�จดทีถูกตองและปลอดภย
จำ�นวนของเสียทีม�กเกนไปและไมส�ม�รถนำ�กลบม�ใชง�นใหมได ตองกำ�จดผ�นบรษทรบกำ�จดขยะทีไดรบอนุญ�ต
ก�รกำ�จดผลตภณฑ์ ส�รละล�ย และผลพลอยไดจ�กก�รผลต ควรเป็นไปต�มขอกำ�หนดก�รป้องกนสงแวดลอมและ
ก�รกำ�จดของเสีย รวมทงขอกำ�หนดทองถน หลีกเลียงก�รทำ�ใหผลตภณฑ์แตกกระจ�ยและสมผสพนดน ท�งเดนนำ�
และแหลงนำ� ส�ธ�รณะ

ของเสียหรออุปกรณ์ทีใชงานแลวควรไดรับ
การกำาจัดตามระเบียบขอบังคับว่าดวยการ
ควบคุมมลพษและสิงแวดลอม

08 01 11 สีของเสียและส�รเคลอบทีมีตวทำ�ละล�ยอนทรย์หรอส�รอนตร�ยอน
08 01 17 ของเสียจ�กก�รขดล�งสี ส�รเคลอบเง�ทีมีตวทำ�ละล�ยอนทรย์หรอส�รอนตร�ยอน

14. ขอมูลการขนส่ง
ชือในการขนส่ง
ประเภท
UN. Number
ประเภทหีบห่อ
สัญลักษณ์

ไมไดรบก�รระบุ
ไมไดรบก�รระบุ
ไมมี
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: Viscous substance. Not restricted, ref. chapter 2.2.3.1.5
(applicable to receptacles < 450 litre capacity)
: Viscous substance. Transport in accordance with paragraph 2.3.2.5
(applicable to receptacles <30 litre capacity)

15. ขอมูลทางดานกฎขอบังคับ
ขอบังคับประเทศไทย

: "พระร�ชบญญตวตถุอนตร�ย พ.ศ. ๒๕๓๕"
: "ประก�ศกระทรวงอุตส�หกรรม เรอง ระบบก�รจำ�แนกและก�รสอส�รคว�มเป็นอนตร�ยของวตถุอนตร�ย"
พ.ศ. ๒๕๕๕

16. ขอมูลอืน

ขอมูลเอกส�รคว�มปลอดภยนีอ�ศยพนฐ�นคว�มรูทีมีอยูและกฎหม�ยในปัจจบน
ห�มใชผลตภณฑ์นีเพอวตถุประสงค์อน นอกจ�กทีระบุไวในขอที 1 โดยไมมีก�รศึกษ�เอกส�รคำ�แนะนำ�ในก�รจดก�ร
ส�รกอน
ทงนี ถอเป็นคว�มรบผดชอบของผูใชง�นทีจะตองดำ�เนนก�รใดๆต�มทีจำ�เป็น เพอใหเป็นไปต�มขอบงคบและกฎหม�ย
ทองถน
ขอมูลเอกส�รคว�มปลอดภยนีมีวตถุประสงค์เพออธบ�ยขอกำ�หนดด�นคว�มปลอดภยของผลตภณฑ์
ขอมูลเอกส�รคว�มปลอดภยนีไมไดมีวตถุประสงค์เพอรบประกนคุณสมบตของผลตภณฑ์แตอย�งใด
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1. รายละเอียดผลิตภัณฑ์
และทีอยู่บรษัท
ชือผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
บรษัท
ทีอยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์ฉุกเฉิน

สีนำ�ซุปเปอร์ชลด์ ชนดกึงเง� เบสบี
สีนำ�สำ�หรบท�ภ�ยนอกและภ�ยใน
ทีโอเอ เพนท์ (ประเทศไทย) จำ�กด (มห�ชน)
31/2 หมูที 3 ถนนบ�งน�-ตร�ด ตำ�บลบ�งเส�ธง
อำ�เภอบ�งเส�ธง จงหวดสมุทรปร�ก�ร 10570 ประเทศไทย
02 335 5777
02 312 8927
02 335 5999

2. ขอมูลระบุความเป็นอันตราย
[การจำาแนกอันตรายตามระบบ GHS]
อันตรายทางกายภาพ
อันตรายทางสุขภาพ

: ของเหลวไวไฟ
: พษเฉียบพลนจ�กก�รกน (ป�ก/LD50)
: พษเฉียบพลนจ�กก�รสมผสท�งผวหนง( ผวหนง/LD50 )
: พษเฉียบพลนจ�กก�รสูดดม
: พษกดกรอนและระค�ยเคองตอผวหนง
: ทำ�ล�ยดวงต�อย�งรุนแรงและระค�ยเคองตอดวงต�
: ไวตออ�ก�รแพตอระบบท�งเดนห�ยใจและผวหนง
: ก�รกล�ยพนธุ์ของเซลล์สบพนธุ์
: มีคว�มส�ม�รถในก�รกอมะเรง
: มีคว�มเป็นพษตอระบบสบพนธุ์
: มีคว�มเป็นพษตออวยวะเป้�หม�ยเมอไดรบสมผสในครงเดียว
(ระบบท�งเดนห�ยใจ)
: มีคว�มเป็นพษตออวยวะเป้�หม�ยเมอไดรบสมผสซำ�
: คว�มเป็นอนตร�ยจ�กก�รสำ�ลก
: คว�มเป็นอนตร�ยเฉียบพลนตอสงแวดลอมในนำ�
: คว�มเป็นอนตร�ยระยะย�วตอสงแวดลอมในนำ�
: คว�มเป็นอนตร�ยตอโอโซนในชนบรรย�ก�ศ

รูปสัญญลักษณ์

คำาสัญญาณ

ระวง

ผ 2-113

กลุมคว�มเป็นอนตร�ย
ไมพบขอมูล
ไมจำ�แนกกลุม
ไมจำ�แนกกลุม
ไมจำ�แนกกลุม
ประเภทยอย 2
ไมจำ�แนกกลุม
ไมพบขอมูล
ไมพบขอมูล
ไมพบขอมูล
ไมพบขอมูล
ไมพบขอมูล
ไมพบขอมูล
ไมพบขอมูล
ประเภทยอย 3
ไมจำ�แนกกลุม
ไมพบขอมูล
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DECORATIVE PAINT

Page : 2

1. ระค�ยเคองตอดวงต�เลกนอย
2. ระค�ยเคองตอผวหนงเลกนอย
3. เป็นอนตร�ยตอสงมีชีวตในนำ�

1. ใหอ�นฉล�กกอนใช ห�มใชจนกว�จะอ�นและทำ�คว�มเข�ใจคำ�เตอนด�นคว�มปลอดภยทงหมด
2. สวมถุงมอป้องกน / ชุดป้องกน / อุปกรณ์ป้องกนดวงต� / อุปกรณ์ป้องกนหน� สวมอุปกรณ์ป้องกนท�งเดนห�ยใจ
3. ผลตภณฑ์นีใชสำ�หรบท�วตถุ ไมใหใชกบคนและสตว์
4. ห�มรบประท�นผลตภณฑ์นี ตองเกบใหห�งไกลอ�ห�ร เครองดม และผลตภณฑ์อ�ห�รสตว์ ในกรณีกลนผลตภณฑ์
เข�ไปอย�ทำ�ใหอ�เจียน รบพบแพทย์ทนที
5. ห�มรบประท�น ดมหรอสูบบุหร ในขณะเทหรอผสมสี
6. ห�มสูดดม ไอระเหยหรอละออง ในกรณีสูดดม ใหเคลอนย�ยผูป่วยไปอยูในสถ�นทีทีอ�ก�ศถ�ยเทสะดวก ห�กผูสูด
ดมหยุดห�ยใจ ใหทำ�ก�รผ�ยปอด ถ�หมดสต ควรทำ�ใหฟน และนำ�ไปพบแพทย์
7. หลีกเลียงก�รสมผสผวหนงโดยตรง ในกรณีสมผสผวหนง ใหล�งผวหนงทนทีดวยสบูและนำ�จำ�นวนม�ก ห�ม
ทำ�คว�มสะอ�ดโดยใชตวทำ�ละล�ยหรอทนเนอร์ และรบไปพบแพทย์ทนที
8. ในกรณีกระเดนเข�ต� ใหล�งต�ทนทีดวยนำ�สะอ�ดจำ�นวนม�กอย�งนอย 15-20 น�ที รบพบแพทย์
9. โทรห�ศูนย์พษวทย�หรอแพทย์หรอโรงพย�บ�ล ห�กมีอ�ก�รผดปกตหรอรูสึกไมสบ�ย
10. ก�รใชง�นและจดเกบผลตภณฑ์ ควรทำ�ในสถ�นทีแหงและทีมีอ�ก�ศถ�ยเทสะดวก
11. ผลตภณฑ์อ�จทำ�ใหเกดไฟฟ้�สถต ใชส�ยดนทุกครงทีมีก�รถ�ยเทออกจ�กภ�ชนะบรรจ และผูใชควรสวมเสอผ�
และรองเท�ชนดป้องกนไฟฟ้�สถต
12. เกบผลตภณฑ์นีในภ�ชนะบรรจทีจดสงใหเท�นน
13. ปิดภ�ชนะบรรจใหแนน เกบใหห�งจ�กมอเดก
14. เกบผลตภณฑ์ ใหห�งจ�กคว�มรอน / ประก�ยไฟ / เปลวไฟ / พนผวทีรอนจด / อย�ใหถูกแสงแดดโดยตรง ใน
กรณีของเพลงไหม : ใช โฟม ส�รเคมีแหงหรอก�รพนละอองนำ� สำ�หรบดบเพลง ห�มใชนำ�แรงดนสูงในก�รดบเพลง
15. เกบใหห�งจ�กส�รออกซไดซ์ และส�รเคมีทีมีคว�มเป็นกรดหรอด�ง
16. ทำ�ก�รขนย�ยอย�งระมดระวง โดยใหสนค�ด�นมีฝ�ตงตรงตลอดเวล�
17. ทำ�คว�มสะอ�ดพนทีทีเกดก�รรวไหล โดยใชส�รดูดซบทีไมกอใหเกดก�รตดไฟ เชน ทร�ยแหงหรอดนแหง และ
ทำ�คว�มสะอ�ดดวยผงซกฟอก ห�มใชทนเนอร์หรอตวทำ�ละล�ย
18. ห�มทงสีหรอภ�ชนะบรรจลงทอระบ�ยนำ�หรอแหลงนำ�ต�มธรรมช�ต
19.ภ�ชนะทีใชแลวใหทงลงในทีรองรบขยะปนเปือนเคมีต�มขอกำ�หนดทองถนหรอกำ�จดต�มทีกฎหม�ยกำ�หนด

ผ 2-114

ข้อมูลความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์

สีน้ำ�ซุปเปอร์ชิลด์ ชนิดกึ่งเง� เบสบี

ทบทวนครังที่ : 0 เริ่มใช้งาน 04/2561

DECORATIVE PAINT

Page : 3

3. ส่วนประกอบ/ขอมูลส่วนผสม

1
2
3
4
5
6

ส่วนประกอบ / ชือสารเคมี

CAS Number

EC Number

ไทเทเนียม ไดออกไซด์
อะลูมเนียม ซลเกต
แคลเซียม ค�ร์บอเนต
อะครลก โพลเมอร์
โพรพลน ไกลคอล
นำ�

13463-67-7
1332-58-7
471-34-1
25852-37-3
57-55-6
7732-18-5

-

%
14-16
3-5
2-4
50-55
1-2
20-25

4. มาตรการปฐมพยาบาล
ขอมูลทัวไป
การสูดดม
การสัมผัสผิวหนัง
การเขาตา
การกลืนเขาไป

: กรณีเกดคว�มผดปกตขนกบร�งก�ยหรอมีขอสงสย ใหรบปรกษ�แพทย์ทนที ห�มไมใหนำ�สงใดเข�ท�งป�กของผู
ป่วยทีหมดสต
: ย�ยผูป่วยไปยงพนทีโลงและมีอ�ก�ศบรสุทธ แลวรบนำ�ไปพบแพทย์ทนที ทำ�ก�รใหออกซเจนหรอถ�จำ�เป็นใหใช
เครองชวยห�ยใจถ�มีอ�ก�รไอหรอคว�มผดปกตของระบบท�งเดนห�ยใจ ใหรบพ�ผูป่วยไปพบแพทย์ทนที
: ล�งทำ�คว�มสะอ�ดผวหนงดวยสบูและนำ�สะอ�ดหล�ยๆครง ถ�ผวหนงเกดผนแดงใหรบพบแพทย์ทนที
ห�มล�งดวยส�รละล�ย
: ถอดคอนแทกเลนส์ออก แลวปลอยใหนำ�สะอ�ดไหลผ�นดวงต�อย�งนอย 15 น�ที ถ�เป็นไปไดใหใชนำ�อุนล�งต� และ
ใชนวเปิดเปลอกต� เพอใหดวงต�สมผสกบนำ�สะอ�ด
: ห�มทำ�ใหอ�เจียน ใหล�งและบวนป�กดวยนำ�สะอ�ดจ�กนนใหดมนำ�1-2 แกว แลวรบพ�ไปพบแพทย์ทนที

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีแนะนำา
ขอแนะนำาอืนๆ

6. มาตรการการจัดการเมือมีการหก
รัวไหลของสาร
การระวังเบืองตน
การรัวไหล

: อุปกรณ์ดบเพลงทีแนะนำ�เป็นชนด ผงเคมีแหง, ค�ร์บอนไดออกไซด์, โฟม ใชก�รพนละอองนำ�เมอเกดเพลงไหมเป็นวง
กว�ง ห�มใชปืนฉีดนำ�แรงดนสูง
: ใหนกดบเพลงสวมใสชุดผจญเพลงพรอมอุปกรณ์ชวยห�ยใจ รวมถึงหมวกนรภย รองเท� ถุงมอ และ อุปกรณ์
ระบ�ยอ�ก�ศ ต�มขอกำ�หนด NFPA หลีกเลียงก�รสมผสส�รทีเกดเพลงไหม ใหทำ�คว�มสะอ�ดอุปกรณ์และชุดดบ
เพลงกอนนำ�กลบม�ใชง�นอีกครง

: ใหใชอุปกรณ์ป้องกนผวหนง ดวงต� และระบบท�งเดนห�ยใจ ระหว�งทำ�คว�มสะอ�ด ศึกษ�ม�ตรก�รป้องกนทีระบุไว
ในหมวด 7 และ 8
: จดเกบส�รทีหกรวไหลดวยวสดุดูดซบที ไมตดไฟ เชน ทร�ย ดน เป็นตน และนำ�ไปบรรจในภ�ชนะทีใชในก�รกำ�จด ต�ม
ระเบียบขอบงคบของแตละทองถน ห�มปลอยใหรวไหลลงสูท�งระบ�ยนำ�หรอแหลงนำ�ส�ธ�รณะ ห�กเกดก�รรวไหล
หรอปนเปือนลงสูแหลงนำ�ส�ธ�รณะ ใหรบแจงตอสำ�นกง�นสงแวดลอมทีรบผดชอบในแตละทองถน
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การขนยายและใชงาน

: จดเกบผลตภณฑ์โดยปิดภ�ชนะใหแนน เกบใหห�งจ�กคว�มรอน ประก�ยไฟและเปลวไฟ
หลีกเลียงก�รสมผสท�งผวหนงและดวงต� ก�รสูดดมไอระเหย ฝุ่น ระหว�งก�รผสมเพอใชง�น
หลีกลียงก�รสูดดมฝุ่นระหว�งก�รขด
ห�มกน ดมหรอสูบบุหร ระหว�งก�รขนย�ย ก�รจดเกบหรอมีก�รใชผลตภณฑ์
ผูปฏบตง�นควรล�งมอ ล�งหน�ใหสะอ�ด กอนรบประท�นอ�ห�ร ดมนำ�หรอสูบบุหร
สวมใสอุปกรณ์ป้องกนสวนบุคคล ทีเหม�ะสมระหว�งก�รใชง�น (ศึกษ�เพมเตมในหมวด8)
ห�มใชแรงดนสูบผลตภณฑ์ออกจ�กภ�ชนะ เนองจ�กภ�ชนะไมทนตอแรงดน
ควรเกบผลตภณฑ์ ในภ�ชนะทีทำ�จ�กวสดุชนดเดียวกนกบภ�ชนะทีใชจดสง
ปฏบตต�มกฎหม�ยด�นคว�มปลอดภยและอ�ชีวอน�มยในก�รทำ�ง�น
ไอระเหยของผลตภณฑ์มีมวลม�กกว�อ�ก�ศ และส�ม�รถแพรกระจ�ยไปบนพนอ�ค�รได
ควรป้องกนไมใหเกดเปลวไฟโดยก�รควบคุมคว�มเขมขนของไอระเหยไมใหสูงกว�ค�ขดจำ�กดส�รเคมี
ทียอมใหสมผสไดในสถ�นทีทำ�ง�น (OEL)
นอกจ�กนี ควรใชผลตภณฑ์ ในพนทีโลงแจงและห�งจ�กแหลงกำ�เนดประก�ยไฟ
อุปกรณ์ ไฟฟ้�ควรมีก�รป้องกนดวยม�ตรฐ�นทีเหม�ะสม
มีก�รใชอุปกณ์ป้องกนไฟฟ้�สถตทีถูกตองระหว�งก�รขนสงหรอระหว�งก�รถ�ยเทสูภ�ชนะทีรองรบอนๆ
ผูปฏบตง�นควรสวมรองเท�และเสอผ�ทีป้องกนไฟฟ้�สถต พนอ�ค�รควรเป็นแบบทีนำ�ไฟฟ้�ได
จดเกบใหไกลจ�กคว�มรอน ประก�ยไฟ และแหลงกำ�เนดไฟ เครองมอต�งๆตองไมกอใหเกดประก�ยไฟ
เมอผูปฏบตง�นอยูในหองพน ไมว�จะเป็นผูใชง�นหรอไมกต�ม ระบบไหลเวยนอ�ก�ศตองส�ม�รถกรองอนุภ�ค
และไอของตวทำ�ละล�ยไดอย�งมีประสทธภ�พ ผูปฏบตง�นตองสวมหน�ก�กทีมีระบบชวยห�ยใจ
จนปรม�ณของอนุภ�คและไอของตวทำ�ละล�ย ตำ�กว�ขดจำ�กดส�รเคมีทียอมใหสมผสไดในสถ�นทีทำ�ง�น

การจัดเกบ

: ก�รจดเกบตองปฏบตต�มขอบงคบของทองถน มีฉล�กระบุคำ�เตอนชดเจน
เกบในพนทีทีเยน มีอ�ก�ศถ�ยเทไดดี ไกลจ�กวสดุทีไมเข�กนและแหลงกำ�เนดไฟ
ห�มจดเกบรวมกบส�รออกซไดซ์ และส�รทีมีคว�มเป็นกรดและด�งสูง
ห�มแชแขงผลตภณฑ์ อุณหภูมทีเหม�ะสมในก�รจดเกบ คอ 25-30 องศ�เซลเซียส
ห�มสูบบุหรระหว�งจดเกบ และห�มจดเกบโดยผู ไมไดรบอนุญ�ต ภ�ชนะทีปิดแลวตองมนใจว�ปิดสนท
และตงตรงตลอดเวล� เพอป้องกนก�รรวไหล ห�มปลอยใหรวไหลลงสูท�งระบ�ยนำ�และแหลงนำ�ส�ธ�รณะ

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการ
ป้องกันส่วนบุคคล
มาตรการทางวศวกรรม

:จดเตรยมก�รระบ�ยอ�ก�ศใหเหม�ะสม ทงด�นก�รไหลเวยนอ�ก�ศและก�รกรองฝุ่นละอองต�งๆ
ห�กระบบดงกล�วไมส�ม�รถลดอนุภ�คหรอไอระเหยของตวทำ�ละล�ยใหตำ�กว�ขดจำ�กดส�รเคมี
ทียอมใหสมผสไดในสถ�นทีทำ�ง�น(OEL) ตองสวมใสชุดป้องกนชนดทีมีระบบระบ�ยอ�ก�ศทีเหม�ะสม
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อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
การป้องกันการหายใจ

การป้องกันผิวหนัง ร่างกาย
การป้องกันมือ
การป้องกันดวงตา

: ควรใชอุปกรณ์ชวยห�ยใจทีมีม�ตรฐ�น เมอปฏบตง�นในบรเวณทีมีคว�มเขมขนของส�รสูงกว�
ค�ขดจำ�กดส�รเคมีทียอมใหสมผสไดในสถ�นทีทำ�ง�น (OEL)
สวมใสหน�ก�กผงถ�นกมมนต์และตวกรองชนด A2-P2 เมอใชง�นดวยก�รพน
ก�รใชง�นโดยก�รท�และกลง ใหใชหน�ก�กผงถ�นกมมนต์และตวกรองชนด A2
: สวมชุดป้องกนไฟฟ้�สถต ผลตจ�กเสนใยธรรมช�ตหรอใยสงเคร�ะห์ทีทนคว�มรอนไดสูง
กอนนำ�ชุดทีปนเปือนม�ใชซำ� ใหทำ�คว�มสะอ�ดทุกครงโดยแยกออกจ�กเสอผ�อนๆ
: เมอตองใชง�นเป็นระยะเวล�น�นหรอสมผสซำ�ๆ ใหใชถุงมอทีทำ�จ�ก นีโอพรน หรอ ไนไตรล์
ส�ม�รถใชครมท�เพอป้องกนผวได แตยงตองใชรวมกบถุงมอ ไมควรท�ครม เมอผวสมผสกบผลตภณฑ์นีแลว
ชนดของถุงมอทีเหม�ะสมใหเนนทีมีคว�มทนตอส�รเคมีและเวล�ในก�รซึมผ�น โดยใหปรกษ�ผูแทนข�ย
: สวมแวนต�นรภยป้องกยส�รเคมีเข�ต� ตองมีฝักบวอ�บนำ�ฉุกเฉนและทีล�งต�ฉุกเฉนในพนทีทำ�ง�น

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ลักษณะทางกายภาพ
สี
จดวาบไฟ
กลิน
ความหนาแน่น
การละลายนำา

: ของเหลว
: ข�ว
: N/A ำC
: กลนออน
: 1.12 – 1.22
: ละล�ยนำ�

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิรยา
ความเสถียร
สภาวะทีตองหลีกเลียง
วัสดุทีควรหลีกเลียง
สารอันตรายทีเกิดจากการสลายตัว

: เสถียรภ�ยใตอุณหภูมและคว�มดนปกต
: คว�มรอน เปลวไฟ จดเยอกแขงทีตำ�กว� 0 องศ�เซลเซียส
: ส�รออกซไดซ์ ส�รทีมีคว�มเป็นกรดหรอด�งอย�งรุนแรง
: ค�ร์บอนมอนอกไซด์ ค�ร์บอนไดออกไซด์ ควน และ ออกไซด์ของไนโตรเจน

11. ขอมูลดานพษวทยา
การจำาแนกขอมูลตามระบบ GHS
การเป็นพษเฉียบพลัน
ทางปาก : หนู(LD50) (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
or ATE
ทางผิวหนัง : กระต่าย (LD50) (มิลลิกรัม/
กิโลกรัม) or ATE
ทางการหายใจ : หนู (LC50) (มิลลิกรัม/
ลิตร) or ATE
การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง
การทำาลายดวงตาอย่างรุนแรงและการ
ระคายเคืองต่อดวงตา
การทำาใหไวต่อการกระตุนอาการแพต่อ
ระบบทางเดินหายใจหรอผิวหนัง

: ATE = 921000

มลลกรม/กโลกรม

: ATE = 632515

มลลกรม/กโลกรม

: ATE = 3482

มลลกรม/ลตร

: ระค�ยเคองตอผวหนงเลกนอย
: ระค�ยเคองตอดวงต�เลกนอย
: ไมจำ�แนกกลุม
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การก่อใหเกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์
สืบพันธุ์
การก่อมะเรง
ความเป็นพษต่อระบบสืบพันธุ์
ความเป็นพษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่าง
เฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครังเดียว
ความเป็นพษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่าง
เฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซำา
ความเป็นอันตรายจากการสำาลัก
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: ไมพบขอมูล
: ไมจำ�แนกกลุม
: ไมจำ�แนกกลุม
: ไมจำ�แนกกลุม
: ไมจำ�แนกกลุม

12. ขอมูลดานนิเวศวทยา
ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิงแวดลอม
ในนำา
ความเป็นอันตรายต่อโอโซนในชัน
บรรยากาศ

: เป็นอนตร�ยตอสงมีชีวตในนำ�
: ไมพบขอมูล

13. ขอพจารณาในการกำาจัด
วธีการกำาจัด

ห�กเป็นไปไดควรหลีกเลียงและลดก�รสร�งขยะ
ภ�ชนะบรรจทีใชผลตภณฑ์หมดแลว อ�จมีเศษของผลตภณฑ์ตกค�งอยู ตองมีวธีก�รกำ�จดทีถูกตองและปลอดภย
จำ�นวนของเสียทีม�กเกนไปและไมส�ม�รถนำ�กลบม�ใชง�นใหมได ตองกำ�จดผ�นบรษทรบกำ�จดขยะทีไดรบอนุญ�ต
ก�รกำ�จดผลตภณฑ์ ส�รละล�ย และผลพลอยไดจ�กก�รผลต ควรเป็นไปต�มขอกำ�หนดก�รป้องกนสงแวดลอมและ
ก�รกำ�จดของเสีย รวมทงขอกำ�หนดทองถน หลีกเลียงก�รทำ�ใหผลตภณฑ์แตกกระจ�ยและสมผสพนดน ท�งเดนนำ�
และแหลงนำ� ส�ธ�รณะ

ของเสียหรออุปกรณ์ทีใชงานแลวควรไดรับ
การกำาจัดตามระเบียบขอบังคับว่าดวยการ
ควบคุมมลพษและสิงแวดลอม

08 01 11 สีของเสียและส�รเคลอบทีมีตวทำ�ละล�ยอนทรย์หรอส�รอนตร�ยอน
08 01 17 ของเสียจ�กก�รขดล�งสี ส�รเคลอบเง�ทีมีตวทำ�ละล�ยอนทรย์หรอส�รอนตร�ยอน

14. ขอมูลการขนส่ง
ชือในการขนส่ง
ประเภท
UN. Number
ประเภทหีบห่อ
สัญลักษณ์

ไมไดรบก�รระบุ
ไมไดรบก�รระบุ
ไมมี
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การขนส่งตองปฏิบัติตาม ADR/RID,
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ADR/RID
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: Viscous substance. Not restricted, ref. chapter 2.2.3.1.5
(applicable to receptacles < 450 litre capacity)
: Viscous substance. Transport in accordance with paragraph 2.3.2.5
(applicable to receptacles <30 litre capacity)

15. ขอมูลทางดานกฎขอบังคับ
ขอบังคับประเทศไทย

: "พระร�ชบญญตวตถุอนตร�ย พ.ศ. ๒๕๓๕"
: "ประก�ศกระทรวงอุตส�หกรรม เรอง ระบบก�รจำ�แนกและก�รสอส�รคว�มเป็นอนตร�ยของวตถุอนตร�ย"
พ.ศ. ๒๕๕๕

16. ขอมูลอืน

ขอมูลเอกส�รคว�มปลอดภยนีอ�ศยพนฐ�นคว�มรูทีมีอยูและกฎหม�ยในปัจจบน
ห�มใชผลตภณฑ์นีเพอวตถุประสงค์อน นอกจ�กทีระบุไวในขอที 1 โดยไมมีก�รศึกษ�เอกส�รคำ�แนะนำ�ในก�รจดก�ร
ส�รกอน
ทงนี ถอเป็นคว�มรบผดชอบของผูใชง�นทีจะตองดำ�เนนก�รใดๆต�มทีจำ�เป็น เพอใหเป็นไปต�มขอบงคบและกฎหม�ย
ทองถน
ขอมูลเอกส�รคว�มปลอดภยนีมีวตถุประสงค์เพออธบ�ยขอกำ�หนดด�นคว�มปลอดภยของผลตภณฑ์
ขอมูลเอกส�รคว�มปลอดภยนีไมไดมีวตถุประสงค์เพอรบประกนคุณสมบตของผลตภณฑ์แตอย�งใด
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1. รายละเอียดผลิตภัณฑ์
และทีอยู่บรษัท
ชือผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
บรษัท
ทีอยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์ฉุกเฉิน

สีนำ�ซุปเปอร์ชลด์ ชนดกึงเง� เบสซี
สีนำ�สำ�หรบท�ภ�ยนอกและภ�ยใน
ทีโอเอ เพนท์ (ประเทศไทย) จำ�กด (มห�ชน)
31/2 หมูที 3 ถนนบ�งน�-ตร�ด ตำ�บลบ�งเส�ธง
อำ�เภอบ�งเส�ธง จงหวดสมุทรปร�ก�ร 10570 ประเทศไทย
02 335 5777
02 312 8927
02 335 5999

2. ขอมูลระบุความเป็นอันตราย
[การจำาแนกอันตรายตามระบบ GHS]
อันตรายทางกายภาพ
อันตรายทางสุขภาพ

: ของเหลวไวไฟ
: พษเฉียบพลนจ�กก�รกน (ป�ก/LD50)
: พษเฉียบพลนจ�กก�รสมผสท�งผวหนง( ผวหนง/LD50 )
: พษเฉียบพลนจ�กก�รสูดดม
: พษกดกรอนและระค�ยเคองตอผวหนง
: ทำ�ล�ยดวงต�อย�งรุนแรงและระค�ยเคองตอดวงต�
: ไวตออ�ก�รแพตอระบบท�งเดนห�ยใจและผวหนง
: ก�รกล�ยพนธุ์ของเซลล์สบพนธุ์
: มีคว�มส�ม�รถในก�รกอมะเรง
: มีคว�มเป็นพษตอระบบสบพนธุ์
: มีคว�มเป็นพษตออวยวะเป้�หม�ยเมอไดรบสมผสในครงเดียว
(ระบบท�งเดนห�ยใจ)
: มีคว�มเป็นพษตออวยวะเป้�หม�ยเมอไดรบสมผสซำ�
: คว�มเป็นอนตร�ยจ�กก�รสำ�ลก
: คว�มเป็นอนตร�ยเฉียบพลนตอสงแวดลอมในนำ�
: คว�มเป็นอนตร�ยระยะย�วตอสงแวดลอมในนำ�
: คว�มเป็นอนตร�ยตอโอโซนในชนบรรย�ก�ศ

รูปสัญญลักษณ์

คำาสัญญาณ

ระวง

ผ 2-120

กลุมคว�มเป็นอนตร�ย
ไมพบขอมูล
ไมจำ�แนกกลุม
ไมจำ�แนกกลุม
ไมจำ�แนกกลุม
ประเภทยอย 2
ไมจำ�แนกกลุม
ไมพบขอมูล
ไมพบขอมูล
ไมพบขอมูล
ไมพบขอมูล
ไมพบขอมูล
ไมพบขอมูล
ไมพบขอมูล
ประเภทยอย 3
ไมจำ�แนกกลุม
ไมพบขอมูล
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ขอความแสดงความเป็นอันตราย

ขอควรปฏิบัติเมือใชงาน
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1. ระค�ยเคองตอดวงต�เลกนอย
2. ระค�ยเคองตอผวหนงเลกนอย
3. เป็นอนตร�ยตอสงมีชีวตในนำ�

1. ใหอ�นฉล�กกอนใช ห�มใชจนกว�จะอ�นและทำ�คว�มเข�ใจคำ�เตอนด�นคว�มปลอดภยทงหมด
2. สวมถุงมอป้องกน / ชุดป้องกน / อุปกรณ์ป้องกนดวงต� / อุปกรณ์ป้องกนหน� สวมอุปกรณ์ป้องกนท�งเดนห�ยใจ
3. ผลตภณฑ์นีใชสำ�หรบท�วตถุ ไมใหใชกบคนและสตว์
4. ห�มรบประท�นผลตภณฑ์นี ตองเกบใหห�งไกลอ�ห�ร เครองดม และผลตภณฑ์อ�ห�รสตว์ ในกรณีกลนผลตภณฑ์
เข�ไปอย�ทำ�ใหอ�เจียน รบพบแพทย์ทนที
5. ห�มรบประท�น ดมหรอสูบบุหร ในขณะเทหรอผสมสี
6. ห�มสูดดม ไอระเหยหรอละออง ในกรณีสูดดม ใหเคลอนย�ยผูป่วยไปอยูในสถ�นทีทีอ�ก�ศถ�ยเทสะดวก ห�กผูสูด
ดมหยุดห�ยใจ ใหทำ�ก�รผ�ยปอด ถ�หมดสต ควรทำ�ใหฟน และนำ�ไปพบแพทย์
7. หลีกเลียงก�รสมผสผวหนงโดยตรง ในกรณีสมผสผวหนง ใหล�งผวหนงทนทีดวยสบูและนำ�จำ�นวนม�ก ห�ม
ทำ�คว�มสะอ�ดโดยใชตวทำ�ละล�ยหรอทนเนอร์ และรบไปพบแพทย์ทนที
8. ในกรณีกระเดนเข�ต� ใหล�งต�ทนทีดวยนำ�สะอ�ดจำ�นวนม�กอย�งนอย 15-20 น�ที รบพบแพทย์
9. โทรห�ศูนย์พษวทย�หรอแพทย์หรอโรงพย�บ�ล ห�กมีอ�ก�รผดปกตหรอรูสึกไมสบ�ย
10. ก�รใชง�นและจดเกบผลตภณฑ์ ควรทำ�ในสถ�นทีแหงและทีมีอ�ก�ศถ�ยเทสะดวก
11. ผลตภณฑ์อ�จทำ�ใหเกดไฟฟ้�สถต ใชส�ยดนทุกครงทีมีก�รถ�ยเทออกจ�กภ�ชนะบรรจ และผูใชควรสวมเสอผ�
และรองเท�ชนดป้องกนไฟฟ้�สถต
12. เกบผลตภณฑ์นีในภ�ชนะบรรจทีจดสงใหเท�นน
13. ปิดภ�ชนะบรรจใหแนน เกบใหห�งจ�กมอเดก
14. เกบผลตภณฑ์ ใหห�งจ�กคว�มรอน / ประก�ยไฟ / เปลวไฟ / พนผวทีรอนจด / อย�ใหถูกแสงแดดโดยตรง ใน
กรณีของเพลงไหม : ใช โฟม ส�รเคมีแหงหรอก�รพนละอองนำ� สำ�หรบดบเพลง ห�มใชนำ�แรงดนสูงในก�รดบเพลง
15. เกบใหห�งจ�กส�รออกซไดซ์ และส�รเคมีทีมีคว�มเป็นกรดหรอด�ง
16. ทำ�ก�รขนย�ยอย�งระมดระวง โดยใหสนค�ด�นมีฝ�ตงตรงตลอดเวล�
17. ทำ�คว�มสะอ�ดพนทีทีเกดก�รรวไหล โดยใชส�รดูดซบทีไมกอใหเกดก�รตดไฟ เชน ทร�ยแหงหรอดนแหง และ
ทำ�คว�มสะอ�ดดวยผงซกฟอก ห�มใชทนเนอร์หรอตวทำ�ละล�ย
18. ห�มทงสีหรอภ�ชนะบรรจลงทอระบ�ยนำ�หรอแหลงนำ�ต�มธรรมช�ต
19.ภ�ชนะทีใชแลวใหทงลงในทีรองรบขยะปนเปือนเคมีต�มขอกำ�หนดทองถนหรอกำ�จดต�มทีกฎหม�ยกำ�หนด
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3. ส่วนประกอบ/ขอมูลส่วนผสม

1
2
3
4
5
6

ส่วนประกอบ / ชือสารเคมี

CAS Number

EC Number

ไทเทเนียม ไดออกไซด์
อะลูมเนียม ซลเกต
แคลเซียม ค�ร์บอเนต
อะครลก โพลเมอร์
โพรพลน ไกลคอล
นำ�

13463-67-7
1332-58-7
471-34-1
25852-37-3
57-55-6
7732-18-5

-

%
7-10
6-8
4-6
50-55
1-2
20-25

4. มาตรการปฐมพยาบาล
ขอมูลทัวไป
การสูดดม
การสัมผัสผิวหนัง
การเขาตา
การกลืนเขาไป

: กรณีเกดคว�มผดปกตขนกบร�งก�ยหรอมีขอสงสย ใหรบปรกษ�แพทย์ทนที ห�มไมใหนำ�สงใดเข�ท�งป�กของผู
ป่วยทีหมดสต
: ย�ยผูป่วยไปยงพนทีโลงและมีอ�ก�ศบรสุทธ แลวรบนำ�ไปพบแพทย์ทนที ทำ�ก�รใหออกซเจนหรอถ�จำ�เป็นใหใช
เครองชวยห�ยใจถ�มีอ�ก�รไอหรอคว�มผดปกตของระบบท�งเดนห�ยใจ ใหรบพ�ผูป่วยไปพบแพทย์ทนที
: ล�งทำ�คว�มสะอ�ดผวหนงดวยสบูและนำ�สะอ�ดหล�ยๆครง ถ�ผวหนงเกดผนแดงใหรบพบแพทย์ทนที
ห�มล�งดวยส�รละล�ย
: ถอดคอนแทกเลนส์ออก แลวปลอยใหนำ�สะอ�ดไหลผ�นดวงต�อย�งนอย 15 น�ที ถ�เป็นไปไดใหใชนำ�อุนล�งต� และ
ใชนวเปิดเปลอกต� เพอใหดวงต�สมผสกบนำ�สะอ�ด
: ห�มทำ�ใหอ�เจียน ใหล�งและบวนป�กดวยนำ�สะอ�ดจ�กนนใหดมนำ�1-2 แกว แลวรบพ�ไปพบแพทย์ทนที

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีแนะนำา
ขอแนะนำาอืนๆ

6. มาตรการการจัดการเมือมีการหก
รัวไหลของสาร
การระวังเบืองตน
การรัวไหล

: อุปกรณ์ดบเพลงทีแนะนำ�เป็นชนด ผงเคมีแหง, ค�ร์บอนไดออกไซด์, โฟม ใชก�รพนละอองนำ�เมอเกดเพลงไหมเป็นวง
กว�ง ห�มใชปืนฉีดนำ�แรงดนสูง
: ใหนกดบเพลงสวมใสชุดผจญเพลงพรอมอุปกรณ์ชวยห�ยใจ รวมถึงหมวกนรภย รองเท� ถุงมอ และ อุปกรณ์
ระบ�ยอ�ก�ศ ต�มขอกำ�หนด NFPA หลีกเลียงก�รสมผสส�รทีเกดเพลงไหม ใหทำ�คว�มสะอ�ดอุปกรณ์และชุดดบ
เพลงกอนนำ�กลบม�ใชง�นอีกครง

: ใหใชอุปกรณ์ป้องกนผวหนง ดวงต� และระบบท�งเดนห�ยใจ ระหว�งทำ�คว�มสะอ�ด ศึกษ�ม�ตรก�รป้องกนทีระบุไว
ในหมวด 7 และ 8
: จดเกบส�รทีหกรวไหลดวยวสดุดูดซบที ไมตดไฟ เชน ทร�ย ดน เป็นตน และนำ�ไปบรรจในภ�ชนะทีใชในก�รกำ�จด ต�ม
ระเบียบขอบงคบของแตละทองถน ห�มปลอยใหรวไหลลงสูท�งระบ�ยนำ�หรอแหลงนำ�ส�ธ�รณะ ห�กเกดก�รรวไหล
หรอปนเปือนลงสูแหลงนำ�ส�ธ�รณะ ใหรบแจงตอสำ�นกง�นสงแวดลอมทีรบผดชอบในแตละทองถน
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การขนยายและใชงาน

: จดเกบผลตภณฑ์โดยปิดภ�ชนะใหแนน เกบใหห�งจ�กคว�มรอน ประก�ยไฟและเปลวไฟ
หลีกเลียงก�รสมผสท�งผวหนงและดวงต� ก�รสูดดมไอระเหย ฝุ่น ระหว�งก�รผสมเพอใชง�น
หลีกลียงก�รสูดดมฝุ่นระหว�งก�รขด
ห�มกน ดมหรอสูบบุหร ระหว�งก�รขนย�ย ก�รจดเกบหรอมีก�รใชผลตภณฑ์
ผูปฏบตง�นควรล�งมอ ล�งหน�ใหสะอ�ด กอนรบประท�นอ�ห�ร ดมนำ�หรอสูบบุหร
สวมใสอุปกรณ์ป้องกนสวนบุคคล ทีเหม�ะสมระหว�งก�รใชง�น (ศึกษ�เพมเตมในหมวด8)
ห�มใชแรงดนสูบผลตภณฑ์ออกจ�กภ�ชนะ เนองจ�กภ�ชนะไมทนตอแรงดน
ควรเกบผลตภณฑ์ ในภ�ชนะทีทำ�จ�กวสดุชนดเดียวกนกบภ�ชนะทีใชจดสง
ปฏบตต�มกฎหม�ยด�นคว�มปลอดภยและอ�ชีวอน�มยในก�รทำ�ง�น
ไอระเหยของผลตภณฑ์มีมวลม�กกว�อ�ก�ศ และส�ม�รถแพรกระจ�ยไปบนพนอ�ค�รได
ควรป้องกนไมใหเกดเปลวไฟโดยก�รควบคุมคว�มเขมขนของไอระเหยไมใหสูงกว�ค�ขดจำ�กดส�รเคมี
ทียอมใหสมผสไดในสถ�นทีทำ�ง�น (OEL)
นอกจ�กนี ควรใชผลตภณฑ์ ในพนทีโลงแจงและห�งจ�กแหลงกำ�เนดประก�ยไฟ
อุปกรณ์ ไฟฟ้�ควรมีก�รป้องกนดวยม�ตรฐ�นทีเหม�ะสม
มีก�รใชอุปกณ์ป้องกนไฟฟ้�สถตทีถูกตองระหว�งก�รขนสงหรอระหว�งก�รถ�ยเทสูภ�ชนะทีรองรบอนๆ
ผูปฏบตง�นควรสวมรองเท�และเสอผ�ทีป้องกนไฟฟ้�สถต พนอ�ค�รควรเป็นแบบทีนำ�ไฟฟ้�ได
จดเกบใหไกลจ�กคว�มรอน ประก�ยไฟ และแหลงกำ�เนดไฟ เครองมอต�งๆตองไมกอใหเกดประก�ยไฟ
เมอผูปฏบตง�นอยูในหองพน ไมว�จะเป็นผูใชง�นหรอไมกต�ม ระบบไหลเวยนอ�ก�ศตองส�ม�รถกรองอนุภ�ค
และไอของตวทำ�ละล�ยไดอย�งมีประสทธภ�พ ผูปฏบตง�นตองสวมหน�ก�กทีมีระบบชวยห�ยใจ
จนปรม�ณของอนุภ�คและไอของตวทำ�ละล�ย ตำ�กว�ขดจำ�กดส�รเคมีทียอมใหสมผสไดในสถ�นทีทำ�ง�น

การจัดเกบ

: ก�รจดเกบตองปฏบตต�มขอบงคบของทองถน มีฉล�กระบุคำ�เตอนชดเจน
เกบในพนทีทีเยน มีอ�ก�ศถ�ยเทไดดี ไกลจ�กวสดุทีไมเข�กนและแหลงกำ�เนดไฟ
ห�มจดเกบรวมกบส�รออกซไดซ์ และส�รทีมีคว�มเป็นกรดและด�งสูง
ห�มแชแขงผลตภณฑ์ อุณหภูมทีเหม�ะสมในก�รจดเกบ คอ 25-30 องศ�เซลเซียส
ห�มสูบบุหรระหว�งจดเกบ และห�มจดเกบโดยผู ไมไดรบอนุญ�ต ภ�ชนะทีปิดแลวตองมนใจว�ปิดสนท
และตงตรงตลอดเวล� เพอป้องกนก�รรวไหล ห�มปลอยใหรวไหลลงสูท�งระบ�ยนำ�และแหลงนำ�ส�ธ�รณะ

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการ
ป้องกันส่วนบุคคล
มาตรการทางวศวกรรม

:จดเตรยมก�รระบ�ยอ�ก�ศใหเหม�ะสม ทงด�นก�รไหลเวยนอ�ก�ศและก�รกรองฝุ่นละอองต�งๆ
ห�กระบบดงกล�วไมส�ม�รถลดอนุภ�คหรอไอระเหยของตวทำ�ละล�ยใหตำ�กว�ขดจำ�กดส�รเคมี
ทียอมใหสมผสไดในสถ�นทีทำ�ง�น(OEL) ตองสวมใสชุดป้องกนชนดทีมีระบบระบ�ยอ�ก�ศทีเหม�ะสม
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อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
การป้องกันการหายใจ

การป้องกันผิวหนัง ร่างกาย
การป้องกันมือ
การป้องกันดวงตา

: ควรใชอุปกรณ์ชวยห�ยใจทีมีม�ตรฐ�น เมอปฏบตง�นในบรเวณทีมีคว�มเขมขนของส�รสูงกว�
ค�ขดจำ�กดส�รเคมีทียอมใหสมผสไดในสถ�นทีทำ�ง�น (OEL)
สวมใสหน�ก�กผงถ�นกมมนต์และตวกรองชนด A2-P2 เมอใชง�นดวยก�รพน
ก�รใชง�นโดยก�รท�และกลง ใหใชหน�ก�กผงถ�นกมมนต์และตวกรองชนด A2
: สวมชุดป้องกนไฟฟ้�สถต ผลตจ�กเสนใยธรรมช�ตหรอใยสงเคร�ะห์ทีทนคว�มรอนไดสูง
กอนนำ�ชุดทีปนเปือนม�ใชซำ� ใหทำ�คว�มสะอ�ดทุกครงโดยแยกออกจ�กเสอผ�อนๆ
: เมอตองใชง�นเป็นระยะเวล�น�นหรอสมผสซำ�ๆ ใหใชถุงมอทีทำ�จ�ก นีโอพรน หรอ ไนไตรล์
ส�ม�รถใชครมท�เพอป้องกนผวได แตยงตองใชรวมกบถุงมอ ไมควรท�ครม เมอผวสมผสกบผลตภณฑ์นีแลว
ชนดของถุงมอทีเหม�ะสมใหเนนทีมีคว�มทนตอส�รเคมีและเวล�ในก�รซึมผ�น โดยใหปรกษ�ผูแทนข�ย
: สวมแวนต�นรภยป้องกยส�รเคมีเข�ต� ตองมีฝักบวอ�บนำ�ฉุกเฉนและทีล�งต�ฉุกเฉนในพนทีทำ�ง�น

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ลักษณะทางกายภาพ
สี
จดวาบไฟ
กลิน
ความหนาแน่น
การละลายนำา

: ของเหลว
: ข�ว
: N/A ำC
: กลนออน
: 1.09 – 1.20
: ละล�ยนำ�

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิรยา
ความเสถียร
สภาวะทีตองหลีกเลียง
วัสดุทีควรหลีกเลียง
สารอันตรายทีเกิดจากการสลายตัว

: เสถียรภ�ยใตอุณหภูมและคว�มดนปกต
: คว�มรอน เปลวไฟ จดเยอกแขงทีตำ�กว� 0 องศ�เซลเซียส
: ส�รออกซไดซ์ ส�รทีมีคว�มเป็นกรดหรอด�งอย�งรุนแรง
: ค�ร์บอนมอนอกไซด์ ค�ร์บอนไดออกไซด์ ควน และ ออกไซด์ของไนโตรเจน

11. ขอมูลดานพษวทยา
การจำาแนกขอมูลตามระบบ GHS
การเป็นพษเฉียบพลัน
ทางปาก : หนู(LD50) (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
or ATE
ทางผิวหนัง : กระต่าย (LD50) (มิลลิกรัม/
กิโลกรัม) or ATE
ทางการหายใจ : หนู (LC50) (มิลลิกรัม/
ลิตร) or ATE
การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง
การทำาลายดวงตาอย่างรุนแรงและการ
ระคายเคืองต่อดวงตา
การทำาใหไวต่อการกระตุนอาการแพต่อ
ระบบทางเดินหายใจหรอผิวหนัง

: ATE = 921000

มลลกรม/กโลกรม

: ATE = 632515

มลลกรม/กโลกรม

: ATE = 3482

มลลกรม/ลตร

: ระค�ยเคองตอผวหนงเลกนอย
: ระค�ยเคองตอดวงต�เลกนอย
: ไมจำ�แนกกลุม
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การก่อใหเกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์
สืบพันธุ์
การก่อมะเรง
ความเป็นพษต่อระบบสืบพันธุ์
ความเป็นพษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่าง
เฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครังเดียว
ความเป็นพษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่าง
เฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซำา
ความเป็นอันตรายจากการสำาลัก
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: ไมพบขอมูล
: ไมจำ�แนกกลุม
: ไมจำ�แนกกลุม
: ไมจำ�แนกกลุม
: ไมจำ�แนกกลุม

12. ขอมูลดานนิเวศวทยา
ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิงแวดลอม
ในนำา
ความเป็นอันตรายต่อโอโซนในชัน
บรรยากาศ

: เป็นอนตร�ยตอสงมีชีวตในนำ�
: ไมพบขอมูล

13. ขอพจารณาในการกำาจัด
วธีการกำาจัด

ห�กเป็นไปไดควรหลีกเลียงและลดก�รสร�งขยะ
ภ�ชนะบรรจทีใชผลตภณฑ์หมดแลว อ�จมีเศษของผลตภณฑ์ตกค�งอยู ตองมีวธีก�รกำ�จดทีถูกตองและปลอดภย
จำ�นวนของเสียทีม�กเกนไปและไมส�ม�รถนำ�กลบม�ใชง�นใหมได ตองกำ�จดผ�นบรษทรบกำ�จดขยะทีไดรบอนุญ�ต
ก�รกำ�จดผลตภณฑ์ ส�รละล�ย และผลพลอยไดจ�กก�รผลต ควรเป็นไปต�มขอกำ�หนดก�รป้องกนสงแวดลอมและ
ก�รกำ�จดของเสีย รวมทงขอกำ�หนดทองถน หลีกเลียงก�รทำ�ใหผลตภณฑ์แตกกระจ�ยและสมผสพนดน ท�งเดนนำ�
และแหลงนำ� ส�ธ�รณะ

ของเสียหรออุปกรณ์ทีใชงานแลวควรไดรับ
การกำาจัดตามระเบียบขอบังคับว่าดวยการ
ควบคุมมลพษและสิงแวดลอม

08 01 11 สีของเสียและส�รเคลอบทีมีตวทำ�ละล�ยอนทรย์หรอส�รอนตร�ยอน
08 01 17 ของเสียจ�กก�รขดล�งสี ส�รเคลอบเง�ทีมีตวทำ�ละล�ยอนทรย์หรอส�รอนตร�ยอน

14. ขอมูลการขนส่ง
ชือในการขนส่ง
ประเภท
UN. Number
ประเภทหีบห่อ
สัญลักษณ์

ไมไดรบก�รระบุ
ไมไดรบก�รระบุ
ไมมี
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: Viscous substance. Not restricted, ref. chapter 2.2.3.1.5
(applicable to receptacles < 450 litre capacity)
: Viscous substance. Transport in accordance with paragraph 2.3.2.5
(applicable to receptacles <30 litre capacity)

15. ขอมูลทางดานกฎขอบังคับ
ขอบังคับประเทศไทย

: "พระร�ชบญญตวตถุอนตร�ย พ.ศ. ๒๕๓๕"
: "ประก�ศกระทรวงอุตส�หกรรม เรอง ระบบก�รจำ�แนกและก�รสอส�รคว�มเป็นอนตร�ยของวตถุอนตร�ย"
พ.ศ. ๒๕๕๕

16. ขอมูลอืน

ขอมูลเอกส�รคว�มปลอดภยนีอ�ศยพนฐ�นคว�มรูทีมีอยูและกฎหม�ยในปัจจบน
ห�มใชผลตภณฑ์นีเพอวตถุประสงค์อน นอกจ�กทีระบุไวในขอที 1 โดยไมมีก�รศึกษ�เอกส�รคำ�แนะนำ�ในก�รจดก�ร
ส�รกอน
ทงนี ถอเป็นคว�มรบผดชอบของผูใชง�นทีจะตองดำ�เนนก�รใดๆต�มทีจำ�เป็น เพอใหเป็นไปต�มขอบงคบและกฎหม�ย
ทองถน
ขอมูลเอกส�รคว�มปลอดภยนีมีวตถุประสงค์เพออธบ�ยขอกำ�หนดด�นคว�มปลอดภยของผลตภณฑ์
ขอมูลเอกส�รคว�มปลอดภยนีไมไดมีวตถุประสงค์เพอรบประกนคุณสมบตของผลตภณฑ์แตอย�งใด
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1. รายละเอียดผลิตภัณฑ์
และทีอยู่บรษัท
ชือผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
บรษัท
ทีอยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์ฉุกเฉิน

สีนำ�ซุปเปอร์ชลด์ ชนดกึงเง� เบสดี
สีนำ�สำ�หรบท�ภ�ยนอกและภ�ยใน
ทีโอเอ เพนท์ (ประเทศไทย) จำ�กด (มห�ชน)
31/2 หมูที 3 ถนนบ�งน�-ตร�ด ตำ�บลบ�งเส�ธง
อำ�เภอบ�งเส�ธง จงหวดสมุทรปร�ก�ร 10570 ประเทศไทย
02 335 5777
02 312 8927
02 335 5999

2. ขอมูลระบุความเป็นอันตราย
[การจำาแนกอันตรายตามระบบ GHS]
อันตรายทางกายภาพ
อันตรายทางสุขภาพ

: ของเหลวไวไฟ
: พษเฉียบพลนจ�กก�รกน (ป�ก/LD50)
: พษเฉียบพลนจ�กก�รสมผสท�งผวหนง( ผวหนง/LD50 )
: พษเฉียบพลนจ�กก�รสูดดม
: พษกดกรอนและระค�ยเคองตอผวหนง
: ทำ�ล�ยดวงต�อย�งรุนแรงและระค�ยเคองตอดวงต�
: ไวตออ�ก�รแพตอระบบท�งเดนห�ยใจและผวหนง
: ก�รกล�ยพนธุ์ของเซลล์สบพนธุ์
: มีคว�มส�ม�รถในก�รกอมะเรง
: มีคว�มเป็นพษตอระบบสบพนธุ์
: มีคว�มเป็นพษตออวยวะเป้�หม�ยเมอไดรบสมผสในครงเดียว
(ระบบท�งเดนห�ยใจ)
: มีคว�มเป็นพษตออวยวะเป้�หม�ยเมอไดรบสมผสซำ�
: คว�มเป็นอนตร�ยจ�กก�รสำ�ลก
: คว�มเป็นอนตร�ยเฉียบพลนตอสงแวดลอมในนำ�
: คว�มเป็นอนตร�ยระยะย�วตอสงแวดลอมในนำ�
: คว�มเป็นอนตร�ยตอโอโซนในชนบรรย�ก�ศ

รูปสัญญลักษณ์

คำาสัญญาณ

ระวง

ผ 2-127

กลุมคว�มเป็นอนตร�ย
ไมพบขอมูล
ไมจำ�แนกกลุม
ไมจำ�แนกกลุม
ไมจำ�แนกกลุม
ประเภทยอย 2
ไมจำ�แนกกลุม
ไมพบขอมูล
ไมพบขอมูล
ไมพบขอมูล
ไมพบขอมูล
ไมพบขอมูล
ไมพบขอมูล
ไมพบขอมูล
ประเภทยอย 3
ไมจำ�แนกกลุม
ไมพบขอมูล
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ขอควรปฏิบัติเมือใชงาน
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1. ระค�ยเคองตอดวงต�เลกนอย
2. ระค�ยเคองตอผวหนงเลกนอย
3. เป็นอนตร�ยตอสงมีชีวตในนำ�

1. ใหอ�นฉล�กกอนใช ห�มใชจนกว�จะอ�นและทำ�คว�มเข�ใจคำ�เตอนด�นคว�มปลอดภยทงหมด
2. สวมถุงมอป้องกน / ชุดป้องกน / อุปกรณ์ป้องกนดวงต� / อุปกรณ์ป้องกนหน� สวมอุปกรณ์ป้องกนท�งเดนห�ยใจ
3. ผลตภณฑ์นีใชสำ�หรบท�วตถุ ไมใหใชกบคนและสตว์
4. ห�มรบประท�นผลตภณฑ์นี ตองเกบใหห�งไกลอ�ห�ร เครองดม และผลตภณฑ์อ�ห�รสตว์ ในกรณีกลนผลตภณฑ์
เข�ไปอย�ทำ�ใหอ�เจียน รบพบแพทย์ทนที
5. ห�มรบประท�น ดมหรอสูบบุหร ในขณะเทหรอผสมสี
6. ห�มสูดดม ไอระเหยหรอละออง ในกรณีสูดดม ใหเคลอนย�ยผูป่วยไปอยูในสถ�นทีทีอ�ก�ศถ�ยเทสะดวก ห�กผูสูด
ดมหยุดห�ยใจ ใหทำ�ก�รผ�ยปอด ถ�หมดสต ควรทำ�ใหฟน และนำ�ไปพบแพทย์
7. หลีกเลียงก�รสมผสผวหนงโดยตรง ในกรณีสมผสผวหนง ใหล�งผวหนงทนทีดวยสบูและนำ�จำ�นวนม�ก ห�ม
ทำ�คว�มสะอ�ดโดยใชตวทำ�ละล�ยหรอทนเนอร์ และรบไปพบแพทย์ทนที
8. ในกรณีกระเดนเข�ต� ใหล�งต�ทนทีดวยนำ�สะอ�ดจำ�นวนม�กอย�งนอย 15-20 น�ที รบพบแพทย์
9. โทรห�ศูนย์พษวทย�หรอแพทย์หรอโรงพย�บ�ล ห�กมีอ�ก�รผดปกตหรอรูสึกไมสบ�ย
10. ก�รใชง�นและจดเกบผลตภณฑ์ ควรทำ�ในสถ�นทีแหงและทีมีอ�ก�ศถ�ยเทสะดวก
11. ผลตภณฑ์อ�จทำ�ใหเกดไฟฟ้�สถต ใชส�ยดนทุกครงทีมีก�รถ�ยเทออกจ�กภ�ชนะบรรจ และผูใชควรสวมเสอผ�
และรองเท�ชนดป้องกนไฟฟ้�สถต
12. เกบผลตภณฑ์นีในภ�ชนะบรรจทีจดสงใหเท�นน
13. ปิดภ�ชนะบรรจใหแนน เกบใหห�งจ�กมอเดก
14. เกบผลตภณฑ์ ใหห�งจ�กคว�มรอน / ประก�ยไฟ / เปลวไฟ / พนผวทีรอนจด / อย�ใหถูกแสงแดดโดยตรง ใน
กรณีของเพลงไหม : ใช โฟม ส�รเคมีแหงหรอก�รพนละอองนำ� สำ�หรบดบเพลง ห�มใชนำ�แรงดนสูงในก�รดบเพลง
15. เกบใหห�งจ�กส�รออกซไดซ์ และส�รเคมีทีมีคว�มเป็นกรดหรอด�ง
16. ทำ�ก�รขนย�ยอย�งระมดระวง โดยใหสนค�ด�นมีฝ�ตงตรงตลอดเวล�
17. ทำ�คว�มสะอ�ดพนทีทีเกดก�รรวไหล โดยใชส�รดูดซบทีไมกอใหเกดก�รตดไฟ เชน ทร�ยแหงหรอดนแหง และ
ทำ�คว�มสะอ�ดดวยผงซกฟอก ห�มใชทนเนอร์หรอตวทำ�ละล�ย
18. ห�มทงสีหรอภ�ชนะบรรจลงทอระบ�ยนำ�หรอแหลงนำ�ต�มธรรมช�ต
19.ภ�ชนะทีใชแลวใหทงลงในทีรองรบขยะปนเปือนเคมีต�มขอกำ�หนดทองถนหรอกำ�จดต�มทีกฎหม�ยกำ�หนด
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3. ส่วนประกอบ/ขอมูลส่วนผสม

1
2
3
4
5

ส่วนประกอบ / ชือสารเคมี

CAS Number

EC Number

อะลูมเนียม ซลเกต
แคลเซียม ค�ร์บอเนต
อะครลก โพลเมอร์
โพรพลน ไกลคอล
นำ�

1332-58-7
471-34-1
25852-37-3
57-55-6
7732-18-5

-

%
10-15
4-6
50-55
1-2
25-30

4. มาตรการปฐมพยาบาล
ขอมูลทัวไป
การสูดดม
การสัมผัสผิวหนัง
การเขาตา
การกลืนเขาไป

: กรณีเกดคว�มผดปกตขนกบร�งก�ยหรอมีขอสงสย ใหรบปรกษ�แพทย์ทนที ห�มไมใหนำ�สงใดเข�ท�งป�กของผู
ป่วยทีหมดสต
: ย�ยผูป่วยไปยงพนทีโลงและมีอ�ก�ศบรสุทธ แลวรบนำ�ไปพบแพทย์ทนที ทำ�ก�รใหออกซเจนหรอถ�จำ�เป็นใหใช
เครองชวยห�ยใจถ�มีอ�ก�รไอหรอคว�มผดปกตของระบบท�งเดนห�ยใจ ใหรบพ�ผูป่วยไปพบแพทย์ทนที
: ล�งทำ�คว�มสะอ�ดผวหนงดวยสบูและนำ�สะอ�ดหล�ยๆครง ถ�ผวหนงเกดผนแดงใหรบพบแพทย์ทนที
ห�มล�งดวยส�รละล�ย
: ถอดคอนแทกเลนส์ออก แลวปลอยใหนำ�สะอ�ดไหลผ�นดวงต�อย�งนอย 15 น�ที ถ�เป็นไปไดใหใชนำ�อุนล�งต� และ
ใชนวเปิดเปลอกต� เพอใหดวงต�สมผสกบนำ�สะอ�ด
: ห�มทำ�ใหอ�เจียน ใหล�งและบวนป�กดวยนำ�สะอ�ดจ�กนนใหดมนำ�1-2 แกว แลวรบพ�ไปพบแพทย์ทนที

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีแนะนำา
ขอแนะนำาอืนๆ

6. มาตรการการจัดการเมือมีการหก
รัวไหลของสาร
การระวังเบืองตน
การรัวไหล

: อุปกรณ์ดบเพลงทีแนะนำ�เป็นชนด ผงเคมีแหง, ค�ร์บอนไดออกไซด์, โฟม ใชก�รพนละอองนำ�เมอเกดเพลงไหมเป็นวง
กว�ง ห�มใชปืนฉีดนำ�แรงดนสูง
: ใหนกดบเพลงสวมใสชุดผจญเพลงพรอมอุปกรณ์ชวยห�ยใจ รวมถึงหมวกนรภย รองเท� ถุงมอ และ อุปกรณ์
ระบ�ยอ�ก�ศ ต�มขอกำ�หนด NFPA หลีกเลียงก�รสมผสส�รทีเกดเพลงไหม ใหทำ�คว�มสะอ�ดอุปกรณ์และชุดดบ
เพลงกอนนำ�กลบม�ใชง�นอีกครง

: ใหใชอุปกรณ์ป้องกนผวหนง ดวงต� และระบบท�งเดนห�ยใจ ระหว�งทำ�คว�มสะอ�ด ศึกษ�ม�ตรก�รป้องกนทีระบุไว
ในหมวด 7 และ 8
: จดเกบส�รทีหกรวไหลดวยวสดุดูดซบที ไมตดไฟ เชน ทร�ย ดน เป็นตน และนำ�ไปบรรจในภ�ชนะทีใชในก�รกำ�จด ต�ม
ระเบียบขอบงคบของแตละทองถน ห�มปลอยใหรวไหลลงสูท�งระบ�ยนำ�หรอแหลงนำ�ส�ธ�รณะ ห�กเกดก�รรวไหล
หรอปนเปือนลงสูแหลงนำ�ส�ธ�รณะ ใหรบแจงตอสำ�นกง�นสงแวดลอมทีรบผดชอบในแตละทองถน
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การขนยายและใชงาน

: จดเกบผลตภณฑ์โดยปิดภ�ชนะใหแนน เกบใหห�งจ�กคว�มรอน ประก�ยไฟและเปลวไฟ
หลีกเลียงก�รสมผสท�งผวหนงและดวงต� ก�รสูดดมไอระเหย ฝุ่น ระหว�งก�รผสมเพอใชง�น
หลีกลียงก�รสูดดมฝุ่นระหว�งก�รขด
ห�มกน ดมหรอสูบบุหร ระหว�งก�รขนย�ย ก�รจดเกบหรอมีก�รใชผลตภณฑ์
ผูปฏบตง�นควรล�งมอ ล�งหน�ใหสะอ�ด กอนรบประท�นอ�ห�ร ดมนำ�หรอสูบบุหร
สวมใสอุปกรณ์ป้องกนสวนบุคคล ทีเหม�ะสมระหว�งก�รใชง�น (ศึกษ�เพมเตมในหมวด8)
ห�มใชแรงดนสูบผลตภณฑ์ออกจ�กภ�ชนะ เนองจ�กภ�ชนะไมทนตอแรงดน
ควรเกบผลตภณฑ์ ในภ�ชนะทีทำ�จ�กวสดุชนดเดียวกนกบภ�ชนะทีใชจดสง
ปฏบตต�มกฎหม�ยด�นคว�มปลอดภยและอ�ชีวอน�มยในก�รทำ�ง�น
ไอระเหยของผลตภณฑ์มีมวลม�กกว�อ�ก�ศ และส�ม�รถแพรกระจ�ยไปบนพนอ�ค�รได
ควรป้องกนไมใหเกดเปลวไฟโดยก�รควบคุมคว�มเขมขนของไอระเหยไมใหสูงกว�ค�ขดจำ�กดส�รเคมี
ทียอมใหสมผสไดในสถ�นทีทำ�ง�น (OEL)
นอกจ�กนี ควรใชผลตภณฑ์ ในพนทีโลงแจงและห�งจ�กแหลงกำ�เนดประก�ยไฟ
อุปกรณ์ ไฟฟ้�ควรมีก�รป้องกนดวยม�ตรฐ�นทีเหม�ะสม
มีก�รใชอุปกณ์ป้องกนไฟฟ้�สถตทีถูกตองระหว�งก�รขนสงหรอระหว�งก�รถ�ยเทสูภ�ชนะทีรองรบอนๆ
ผูปฏบตง�นควรสวมรองเท�และเสอผ�ทีป้องกนไฟฟ้�สถต พนอ�ค�รควรเป็นแบบทีนำ�ไฟฟ้�ได
จดเกบใหไกลจ�กคว�มรอน ประก�ยไฟ และแหลงกำ�เนดไฟ เครองมอต�งๆตองไมกอใหเกดประก�ยไฟ
เมอผูปฏบตง�นอยูในหองพน ไมว�จะเป็นผูใชง�นหรอไมกต�ม ระบบไหลเวยนอ�ก�ศตองส�ม�รถกรองอนุภ�ค
และไอของตวทำ�ละล�ยไดอย�งมีประสทธภ�พ ผูปฏบตง�นตองสวมหน�ก�กทีมีระบบชวยห�ยใจ
จนปรม�ณของอนุภ�คและไอของตวทำ�ละล�ย ตำ�กว�ขดจำ�กดส�รเคมีทียอมใหสมผสไดในสถ�นทีทำ�ง�น

การจัดเกบ

: ก�รจดเกบตองปฏบตต�มขอบงคบของทองถน มีฉล�กระบุคำ�เตอนชดเจน
เกบในพนทีทีเยน มีอ�ก�ศถ�ยเทไดดี ไกลจ�กวสดุทีไมเข�กนและแหลงกำ�เนดไฟ
ห�มจดเกบรวมกบส�รออกซไดซ์ และส�รทีมีคว�มเป็นกรดและด�งสูง
ห�มแชแขงผลตภณฑ์ อุณหภูมทีเหม�ะสมในก�รจดเกบ คอ 25-30 องศ�เซลเซียส
ห�มสูบบุหรระหว�งจดเกบ และห�มจดเกบโดยผู ไมไดรบอนุญ�ต ภ�ชนะทีปิดแลวตองมนใจว�ปิดสนท
และตงตรงตลอดเวล� เพอป้องกนก�รรวไหล ห�มปลอยใหรวไหลลงสูท�งระบ�ยนำ�และแหลงนำ�ส�ธ�รณะ

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการ
ป้องกันส่วนบุคคล
มาตรการทางวศวกรรม

:จดเตรยมก�รระบ�ยอ�ก�ศใหเหม�ะสม ทงด�นก�รไหลเวยนอ�ก�ศและก�รกรองฝุ่นละอองต�งๆ
ห�กระบบดงกล�วไมส�ม�รถลดอนุภ�คหรอไอระเหยของตวทำ�ละล�ยใหตำ�กว�ขดจำ�กดส�รเคมี
ทียอมใหสมผสไดในสถ�นทีทำ�ง�น(OEL) ตองสวมใสชุดป้องกนชนดทีมีระบบระบ�ยอ�ก�ศทีเหม�ะสม
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อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
การป้องกันการหายใจ

การป้องกันผิวหนัง ร่างกาย
การป้องกันมือ
การป้องกันดวงตา

: ควรใชอุปกรณ์ชวยห�ยใจทีมีม�ตรฐ�น เมอปฏบตง�นในบรเวณทีมีคว�มเขมขนของส�รสูงกว�
ค�ขดจำ�กดส�รเคมีทียอมใหสมผสไดในสถ�นทีทำ�ง�น (OEL)
สวมใสหน�ก�กผงถ�นกมมนต์และตวกรองชนด A2-P2 เมอใชง�นดวยก�รพน
ก�รใชง�นโดยก�รท�และกลง ใหใชหน�ก�กผงถ�นกมมนต์และตวกรองชนด A2
: สวมชุดป้องกนไฟฟ้�สถต ผลตจ�กเสนใยธรรมช�ตหรอใยสงเคร�ะห์ทีทนคว�มรอนไดสูง
กอนนำ�ชุดทีปนเปือนม�ใชซำ� ใหทำ�คว�มสะอ�ดทุกครงโดยแยกออกจ�กเสอผ�อนๆ
: เมอตองใชง�นเป็นระยะเวล�น�นหรอสมผสซำ�ๆ ใหใชถุงมอทีทำ�จ�ก นีโอพรน หรอ ไนไตรล์
ส�ม�รถใชครมท�เพอป้องกนผวได แตยงตองใชรวมกบถุงมอ ไมควรท�ครม เมอผวสมผสกบผลตภณฑ์นีแลว
ชนดของถุงมอทีเหม�ะสมใหเนนทีมีคว�มทนตอส�รเคมีและเวล�ในก�รซึมผ�น โดยใหปรกษ�ผูแทนข�ย
: สวมแวนต�นรภยป้องกยส�รเคมีเข�ต� ตองมีฝักบวอ�บนำ�ฉุกเฉนและทีล�งต�ฉุกเฉนในพนทีทำ�ง�น

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ลักษณะทางกายภาพ
สี
จดวาบไฟ
กลิน
ความหนาแน่น
การละลายนำา

: ของเหลว
: ข�ว
: N/A ำC
: กลนออน
: 1.07 – 1.17
: ละล�ยนำ�

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิรยา
ความเสถียร
สภาวะทีตองหลีกเลียง
วัสดุทีควรหลีกเลียง
สารอันตรายทีเกิดจากการสลายตัว

: เสถียรภ�ยใตอุณหภูมและคว�มดนปกต
: คว�มรอน เปลวไฟ จดเยอกแขงทีตำ�กว� 0 องศ�เซลเซียส
: ส�รออกซไดซ์ ส�รทีมีคว�มเป็นกรดหรอด�งอย�งรุนแรง
: ค�ร์บอนมอนอกไซด์ ค�ร์บอนไดออกไซด์ ควน และ ออกไซด์ของไนโตรเจน

11. ขอมูลดานพษวทยา
การจำาแนกขอมูลตามระบบ GHS
การเป็นพษเฉียบพลัน
ทางปาก : หนู(LD50) (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
or ATE
ทางผิวหนัง : กระต่าย (LD50) (มิลลิกรัม/
กิโลกรัม) or ATE
ทางการหายใจ : หนู (LC50) (มิลลิกรัม/
ลิตร) or ATE
การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง
การทำาลายดวงตาอย่างรุนแรงและการ
ระคายเคืองต่อดวงตา
การทำาใหไวต่อการกระตุนอาการแพต่อ
ระบบทางเดินหายใจหรอผิวหนัง

: ATE = 920950

มลลกรม/กโลกรม

: ATE = 632455

มลลกรม/กโลกรม

: ATE = 3452

มลลกรม/ลตร

: ระค�ยเคองตอผวหนงเลกนอย
: ระค�ยเคองตอดวงต�เลกนอย
: ไมจำ�แนกกลุม
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การก่อใหเกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์
สืบพันธุ์
การก่อมะเรง
ความเป็นพษต่อระบบสืบพันธุ์
ความเป็นพษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่าง
เฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครังเดียว
ความเป็นพษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่าง
เฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซำา
ความเป็นอันตรายจากการสำาลัก

DECORATIVE PAINT

Page : 6

: ไมพบขอมูล
: ไมจำ�แนกกลุม
: ไมจำ�แนกกลุม
: ไมจำ�แนกกลุม
: ไมจำ�แนกกลุม

12. ขอมูลดานนิเวศวทยา
ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิงแวดลอม
ในนำา
ความเป็นอันตรายต่อโอโซนในชัน
บรรยากาศ

: เป็นอนตร�ยตอสงมีชีวตในนำ�
: ไมพบขอมูล

13. ขอพจารณาในการกำาจัด
วธีการกำาจัด

ห�กเป็นไปไดควรหลีกเลียงและลดก�รสร�งขยะ
ภ�ชนะบรรจทีใชผลตภณฑ์หมดแลว อ�จมีเศษของผลตภณฑ์ตกค�งอยู ตองมีวธีก�รกำ�จดทีถูกตองและปลอดภย
จำ�นวนของเสียทีม�กเกนไปและไมส�ม�รถนำ�กลบม�ใชง�นใหมได ตองกำ�จดผ�นบรษทรบกำ�จดขยะทีไดรบอนุญ�ต
ก�รกำ�จดผลตภณฑ์ ส�รละล�ย และผลพลอยไดจ�กก�รผลต ควรเป็นไปต�มขอกำ�หนดก�รป้องกนสงแวดลอมและ
ก�รกำ�จดของเสีย รวมทงขอกำ�หนดทองถน หลีกเลียงก�รทำ�ใหผลตภณฑ์แตกกระจ�ยและสมผสพนดน ท�งเดนนำ�
และแหลงนำ� ส�ธ�รณะ

ของเสียหรออุปกรณ์ทีใชงานแลวควรไดรับ
การกำาจัดตามระเบียบขอบังคับว่าดวยการ
ควบคุมมลพษและสิงแวดลอม

08 01 11 สีของเสียและส�รเคลอบทีมีตวทำ�ละล�ยอนทรย์หรอส�รอนตร�ยอน
08 01 17 ของเสียจ�กก�รขดล�งสี ส�รเคลอบเง�ทีมีตวทำ�ละล�ยอนทรย์หรอส�รอนตร�ยอน

14. ขอมูลการขนส่ง
ชือในการขนส่ง
ประเภท
UN. Number
ประเภทหีบห่อ
สัญลักษณ์

ไมไดรบก�รระบุ
ไมไดรบก�รระบุ
ไมมี
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: Viscous substance. Not restricted, ref. chapter 2.2.3.1.5
(applicable to receptacles < 450 litre capacity)
: Viscous substance. Transport in accordance with paragraph 2.3.2.5
(applicable to receptacles <30 litre capacity)

15. ขอมูลทางดานกฎขอบังคับ
ขอบังคับประเทศไทย

: "พระร�ชบญญตวตถุอนตร�ย พ.ศ. ๒๕๓๕"
: "ประก�ศกระทรวงอุตส�หกรรม เรอง ระบบก�รจำ�แนกและก�รสอส�รคว�มเป็นอนตร�ยของวตถุอนตร�ย"
พ.ศ. ๒๕๕๕

16. ขอมูลอืน

ขอมูลเอกส�รคว�มปลอดภยนีอ�ศยพนฐ�นคว�มรูทีมีอยูและกฎหม�ยในปัจจบน
ห�มใชผลตภณฑ์นีเพอวตถุประสงค์อน นอกจ�กทีระบุไวในขอที 1 โดยไมมีก�รศึกษ�เอกส�รคำ�แนะนำ�ในก�รจดก�ร
ส�รกอน
ทงนี ถอเป็นคว�มรบผดชอบของผูใชง�นทีจะตองดำ�เนนก�รใดๆต�มทีจำ�เป็น เพอใหเป็นไปต�มขอบงคบและกฎหม�ย
ทองถน
ขอมูลเอกส�รคว�มปลอดภยนีมีวตถุประสงค์เพออธบ�ยขอกำ�หนดด�นคว�มปลอดภยของผลตภณฑ์
ขอมูลเอกส�รคว�มปลอดภยนีไมไดมีวตถุประสงค์เพอรบประกนคุณสมบตของผลตภณฑ์แตอย�งใด
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สีทาอาคาร
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ข้อมูลทางวิชาการ

สีน�าซุปเปอร์ชิลด์ ชนิดกึ่งเงา

ทบทวนครั้งที่ 1 10/2560

คุณสมบัติ

ข้อมูลทางเทคนิค

สนําอะครลคแท 100% เกรดอัลตราพรเมยม ผลตจากอะครลคเกรดพเศษใหการยึดเกาะพืนผวดเยยม
ป้องกันการหลุดลอกลอน ป้องกันการกัดกรอนจากมลภาวะ ตานการเกาะของฝุ่น ดวยฟิล์มสทเรยบแนน
ฟิล์มสจึงสามารถทําความสะอาดตัวเองได และฟิล์มสทแกรงดวยผงสไทเทเนยม(Titanium)ชนดพเศษ
ทเพมประสทธภาพดวยการเคลือบผวเสรมความแกรงถึง 3 ชัน พรอมทังใชแมสพเศษทชวยสะทอนความรอน
จึงทําใหฟิล์มสซุปเปอร์ชลด์สะทอนรอนไดสูงสุด ทนทานและมอายุการใชงานยาวนานกวาสนําเกรดสูงทัวไป
นอกจากนยังผสมสารป้องกันเชือราและตะไครนําชนดพเศษ ปราศจากสารปรอทและสารตะกัว
จึงปลอดภัยตอผูใชและผูอยูอาศัย รับประกันความทนทาน 15 ปี

ประเภทส
เฉดส
ลักษณะฟล์มส
เนือสโดยปริมาตร
เนือสโดยน�าหนัก
จุดวาบไฟ
ปริมาณสารอินทรย์ระเหยได้
ความหนาฟล์มสเมือเปียก
ความหนาฟล์มสเมือแห้ง
การครอบคลุมพืนทตามทฤษฎ

สนําทาอาคารจากเนืออะครลกแท100%
สามารถเลือกไดจากเฉดสในแคตตาลอคและเครืองผสมสอัตโนมัต
ชนดกึงเงา
34-36
%
49-51
%
oC
N/A
นอยกวา 5 กรัม ตอ ลตร
100-110
ไมครอน
35-40
ไมครอน
33-38
ตารางเมตร ตอ แกลลอน ตอ เทยว
หมายเหตุ : การผสม, การใชงาน, ความหยาบและรูพรุนของพืนผว มผลตอคาการปกคลุมพืนผว

ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30 ํC)
ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ25-30 ํC)
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30 ํC)

30
2
7

นาท
ชัวโมง
วัน

มาตรฐานอ้างอิง
มาตรฐานอุตสาหกรรม 2321-2549(สอมัลชันทนสภาวะอากาศ)
มาตรฐานอุตสาหกรรม 2514-2553(สอมัลชันลดความรอนจากแสงอาทตย์)
ฉลากเขยวไทย

วิธใช้งาน

อุปกรณ์
ตัวเจือจาง
การเจือจาง (%)

ลูกกลง แปรงทาส เครืองพน
นําสะอาด
10-15
% ( กลง หรือ ทา )
10-20
% ( พน )

ระบบการใช้งาน

การเตรยมพืนผิว
พืนผิวเก่า

พืนผิวใหม่

ขัดลางสเดมทเสือมสภาพออกใหหมด (ไมควรใชแปรงลวด)
บรเวณทมเชือราหรือตะไครนําขัดลางดวยนํายาฆาเชือรา TOA Microkill ลางทําความสะอาด แลวทงใหแหง 1-2 วัน
บรเวณทมรอยแตกราวความกวางนอยกวา 1 มลลเมตรและไมแตกตอเนือง ใหอุดโป๊วดวยทโอเอ อะครลค ฟิลเลอร์
บรเวณทมรอยแตกราว ความกวางมากกวา 1 มลลเมตรหรือมการแตกตอเนือง ใหอุดโป๊วดวย ทโอเอ อะครลค ซลแลนท์
ทงใหผนังแหงอยางนอย 1 เดือน
หรือเช็คความชืนทพืนผวมคาไมเกน 14% วัดดวยเครือง Protimeter Mini
หากพืนผวมรอยแตกราว ไมเรยบ แนะนําใหทําการซอมแซมรอยแตกราว
หรือฉาบแตงผว กอนการทาส ดวยวัสดุอุดโป๊ว หรือฉาบแตงผว ทเหมาะสม
ทําความสะอาดผนังใหปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซเมนต์ และคราบไข

ผ 2-134

ทีโอเอ

สีทาอาคาร

หนา : 2

สีน�าซุปเปอร์ชิลด์ ชนิดกึ่งเงา

ข้อมูลทางวิชาการ
ทบทวนครั้งที่ 1 10/2560

ระบบการทาส
สรองพืนส�าหรับพืนผิวเก่า
สรองพืนส�าหรับพืนผิวใหม่
สทับหน้า

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา
อายุผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

การสงวนสิทธิเรยกร้อง

ทานํายารองพืนปูนทับสเกา ทโอเอ คอนแทค ไพรเมอร์ จํานวน 1 เทยว
หรือทาทโอเอ ควก ไพรเมอร์ จํานวน 1 เทยว
ทาสรองพืนปูนใหมกันดาง ซุปเปอร์ชลด์ จํานวน 1 เทยว
ทาสนําซุปเปอร์ชลด์ ชนดกึงเงา จํานวน 2-3 เทยว
ในกรณสเขมสด ใหใชเฉดสทออนกวาทาในเทยวแรก แลวจึงทาเฉดสทตองการทับ 1-2 เทยว

: จัดเก็บสนคาในทแหง มอากาศถายเทด ปิดฝาใหสนท
ใหแนนตลอดเวลา ไมควรเก็บในทรอนและไมใหถูกแสงแดดโดยตรง
: 5 ปี ทอุณหภูม 30-35 องศาเซลเซยส
: กรุณาดูขอควรระวังทตดไวบนภาชนะบรรจุ การทํางานสควรทําในททอากาศถายเทสะดวก
ควรใสหนากากเมือทําการพนสและพยายามเลยงมใหสัมผัสผวหนัง หรือสูดดม
ถาสหกใสผวหนังควรลางดวยนําสะอาดกับสบูทันท ถาสเขาตาควรลางดวยนําสะอาดทันทและ
รบไปพบแพทย์
: รายละเอยดดานความปลอดภัยเกยวกับการใชผลตภัณฑ์ ระบุไวในขอมูลดานความปลอดภัย
: รายละเอยดขางบนนไดมาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ทผานมา เนืองจากสถูกนํา
ไปใชในสภาวะแตกตางกันเราจึงไมสามารถรับประกันในสงอืนใดนอกจากคุณภาพของสเทานัน
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ทีจะเปลียนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

ผ 2-135

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

ภาคผนวกที่ 3
รายการคํานวณประกอบ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายการคํานวณชวงกอสราง ภายในพื้นที่กอสราง

ผ31

รายงานผลการศึกษาขยะจากกิจกรรมการกอสรางอาคารสูง

ผ32

รายการคํานวณชวงกอสราง ภายในบานพักคนงานกอสราง
รายการคํานวณแรงดันทอนํ้าประปา
แบบตรวจสอบสวนประกอบและอุปกรณของปนจั่นชนิดอยูกับที่ (แบบ คป.1)

ผ38
ผ39
ผ 3 12

เอกสารประกอบการคํานวณเรื่องเสียง
รายการคํานวณระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ
รายงานการสํารวจทรัพยากรชีวภาพทางนํ้า (แพลงกตอนและสัตวหนาดิน)
เอกสารบริษัทกําจัดของเสีย

ผ 3 18
ผ 3 43
ผ 3 106
ผ 3 126

รายการคํานวณชวงกอสราง
ภายในพื้นที่กอสราง
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจนิ้ ลาดพราว 111
1. ปริมาณนํ้าใชจากคนงานกอสราง
จํานวนคนงานกอสรางประมาณ
อัตราการใชนํ้า

=
=

300
50

คน
ลิตร/คน/วัน

(อัตราการใชนํ้า 100 ลิตร/คน/วัน (มั่นสิน ตัณฑุลเวศน, 2532) ซึ่งคนงานกอสรางทํางานแบบเชาไป
เย็นกลับ จึงคิดอัตราการใชนํ้า 50% เทากับ 50 ลิตร/คน/วัน)
ดังนั้นปริมาณการใชนํ้าของคนงานกอสราง

=
(300 x 50)/1,000
=
15.0
ลูกบาศกเมตร/วัน
อัตราการใชนํ้าสําหรับการกอสราง
=
7.0
ลูกบาศกเมตร/วัน
ดังนั้นปริมาณการใชนํ้ารวมชวงกอสราง
=
15.0 + 7.0 ลูกบาศกเมตร/วัน
=
22.0
ลูกบาศกเมตร/วัน
จัดใหมีถังสํารองนํ้าใชสําหรับใชทั่วไปเปนถังสําเร็จรูปขนาด 5 ลูกบาศกเมตร จํานวน 5 ถัง สามารถ
สํารองนํ้าใชไดนาน 1.1 วัน
2. ปริมาณนํ้าเสียจากคนงานกอสราง
นํ้าเสียที่เกิดขึ้นจากคนงาน 1 คน

=

50

ลิตร/วัน

(คิดที่ 100% ของปริมาณนํ้าใช (ไมรวมนํ้าใชสําหรับการกอสราง)
นํ้าเสียจากคนงานทั้งหมด (300 คน)

=

15.0

ลูกบาศกเมตร/วัน

คิดเปนนํ้าเสียจากสวม

=

1.5

ลูกบาศกเมตร/วัน

13.5

ลูกบาศกเมตร/วัน

(คิดที่ 10% ของนํ้าเสียที่เกิดขึ้น)
นํ้าเสียจากการชําระลางประมาณ (15.0 – 1.5) =

เลือกใชถังแบบเกรอะ กรองไรอากาศ และเติมอากาศ ขนาดความจุ 15 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 ถังตอ
หองสวม 12 หอง
3. ปริมาณขยะจากคนงานกอสราง
จํานวนคนงานกอสรางประมาณ

=

300

คน

อัตราการผลิตขยะ

=

1.5

ลิตร/คน/วัน

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (1.5 x 200)

=

450

ลิตร/วัน

กําหนดใหมีภาชนะรองรับขยะที่ทนทาน วางไวในบริเวณพื้นที่กอสราง ความจุประมาณ 250 ลิตร
จํานวน 6 ถัง แบงเปนถังขยะเปยก 3 ถัง ถังขยะแหง 3 ถัง
ขนาดของถังขยะ 250 ลิตร x 6 ถัง

=

1,500 ลิตร

ระยะเวลากักเก็บ

=

1,500/450

=

3.3

ผ 3-1

วัน

ผ 3-2

ผ 3-3

ผ 3-4

ผ 3-5

ผ 3-6

ผ 3-7
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Shannon-Weiner Index (Whitton, 1975)
Clarke and Warwick (1994)
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3


-




2
(Divisions) 4
(Classes) 12  15

745,640
 

 1)
Cyanophyta
Cyanophyceae (Blue green
algae; Cyanobacteria)  Chroococcaceae
Oscillatoriaceae

3
2)
Chlorophyta
3
 
Chlorophyceae (Green algae) 4    Oocystaceae,
Scenedesmaceac, Coelastraceae,
Desmidiaceae

5
Euglenophyceae (Euglenoids)
 Eugrenaceae

2
Bacillariophyceae (Diatoms)
5    Thalassiosiraceae, Fragilariaceae, Achnanthaceae,
Naviculaceae1
Surirellaceae

5


3
Coelastrum astroideum De Notaris
84,760
 

Cymbella tumida (Brebisson) Van Heurck
74,460


Dictyosphaerium
ehrenbergianum Naegeli
66,720





1.04

 2.64
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(

(Phytoplankton)
Division Cyanophyta
Class Cyanophyceae (Blue green algae; Cyanobacteria)
Order Chroococcales
Family Chroococcaceae
Chroococcus minutus (kützing) Naegeli
Merismopedia convoluta Brébisson
Order Nostocales
Family Oscillatoriaceae
Oscillatoria limosa C.A.Agardh
Division Chlorophyta
Class Chlorophyceae (Green algae)
Order Chlorococcales
Family Oocystaceae
Dictyosphaerium ehrenbergianum Naegeli
Oocystis elliptica W.West
Famiy Scenedesmaceac
Kirchneriella contorta (Schmidle) Bohlin var.gracillima (Bohlin) Chodat
Order Chlorococcales
Family Coelastraceae
Coelastrum astroideum De Notaris
Order Zygnematales
Family Desmidiaceae
Closterium acerosum (Schrank ) Ehrenberg var. elongatum Brébisson
Class Euglenophyceae (Euglenoids)
Order Euglenales
Family Eugrenaceae
Eugrena acus Ehrenberg
Trachelomonas hispida (Perty) Stein
Class Bacillariophyceae (Diatoms)
Order Biddulphiales (Centric diatoms)
Family Thalassiosiraceae
Cyclotella meneghiniana Kützing





)

55,170
41,100

65,070

66,720
55,460
19,570

84,760

35,640

38,530
47,040

39,620
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(
Order Bacillariales (Pennate diatoms)
Suborder Fragiariineae
Family Fragilariaceae
Fragilaria capucina Desmaz
Suborder Bacillariineae
Family Achnanthaceae
Cymbella tumida (Brebisson) Van Heurck
Family Naviculaceae
Navicula anglica Ralfs
Family Surirellaceae
Surirella angusta Kützing

 (Zooplankton)
Phylum Protozoa (Protozoans)
Subphylurm Pasmodroma
Class Sarcodina
Subclass Rhizopoda
Order Testacida
Family Difflugiidae
Difflugia lobostoma Leidy
Subclass Actinopoda
Order Heliozoida
Family Actinophryidae
Actinophrys sol Ehrenberg
Subphylum Ciliophora
Class Ciliata
Subclass Holotricha
Order Gymnostomatida
Family Colepidae
Coleps sp.
Family Didiniidae
Didinium sp.

/





)

44,380

74,460
18,990
59,130

47,170

45,880

34,410
54,610
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(
Subclass Peritrichia
Order Peritrichida
Family Acinetidae
Acineta sp.
Phylum Rotifera (Rotifers)
Class Monogononta
Order Ploima
Family Brachionidae
Brachionus angularis Gosse
Family Lecannidae
Lecane aculeata (Jakubski)
Family Synchaetidae
Polyarthra vulgaris Carlin
Order Flosculariacea
Family Testudinellidae
Fillinia brachita (Rousselet)
Phylum Arthropoda (Arthropods)
Class Crustacea (Crustaceans)
Subclass Branchiopoda
Order Diplostraca
Suborder Cladocera (Cladocerans)
Family Bosminidae
Bosmina longirostris (O.F.Müller)


( )

( )


( 
 )

( 
 )






/





17,420

13,480
55,130
25,970

14,000

32,790
15
10
745,640
340,860
2.2
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(
(Richness Index)1/



(Diversity Index)2/




(

: 
1/


2/



-



/





)

1.04
0.71
2.64
2.2


 2541)
 Wilhm and Dorris ( . . 1968)
 

 (Whitton, 1975)




3
4
10  10

 340,860


 1)
Protozoa (Protozoans)
2
  Sarcodina
 Difflugiidae
Actinophryidae


2
Ciliata  Colepidae,
Didiniidae
Acinetidae


3
2)
Rotifera (Rotifers)
Monogononta
 Brachionidae, Lecannidae, Synchaetidae
Testudinellidae


4
3)
Arthropoda (Arthropods)
Crustacea (Crustaceans)  Bosminidae


1



3
Lecane aculeata (Jakubski)
55,130 

Didinium sp.
54,610 

Difflugia
lobostoma Leidy
47,170 


 0.71

 2.2

29
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0.71

  2.64
2.2
Wilhm and Dorris ( . . 1968)

Whitton (1975) 
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  2
2
3
3
 
91 
 1)
Arthropoda
Insecta  Chironomidae
Chironomus sp.
45

 Notonectidae
Notonecta sp.
23 
2)
Mollusca
Gastropoda  Ampullariidae
Pomacea canaliculata
23 


0.44


1.04

Wilhm and Dorris ( . . 1968)




Whitton (1975)


 


4:
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(



)

 
1
Phylum Arthropoda
Class Insecta
Order Diptera
Family Chironomidae
Chironomus sp.
Order Hemiptera
Family Notonectidae
Notonecta sp.
Phylum Mollusca
Class Gastropoda
Order Architaenioglossa
Family Ampullariidae
Pomacea canaliculata
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ANALYSIS REPORT
Customer:
Project:
Station:


(

Sample Type:
Sampling Date: 29
Report Date: 2

 111
677236E, 1522824N)


(Phytoplankton)

Division Cyanophyta
Class Cyanophyceae (Blue green algae; Cyanobacteria)
Order Chroococcales
Family Chroococcaceae
Chroococcus minutus (kützing) Naegeli
Merismopedia convoluta Brébisson
Order Nostocales
Family Oscillatoriaceae
Oscillatoria limosa C.A.Agardh
Division Chlorophyta
Class Chlorophyceae (Green algae)
Order Chlorococcales
Family Oocystaceae
Dictyosphaerium ehrenbergianum Naegeli
Oocystis elliptica W.West
Family Scenedesmaceac
Kirchneriella contorta (Schmidle) Bohlin var.gracillima (Bohlin) Chodat
Order Chlorococcales
Family Coelastraceae
Coelastrum astroideum De Notaris
Order Zygnematales
Family Desmidiaceae
Closterium acerosum (Schrank ) Ehrenberg var. elongatum Brébisson
Class Euglenophyceae (Euglenoids)
Order Euglenales
Family Eugrenaceae
Eugrena acus Ehrenberg
Trachelomonas hispida (Perty) Stein
Class Bacillariophyceae (Diatoms)
Order Biddulphiales (Centric diatoms)
Family Thalassiosiraceae
Cyclotella meneghiniana Kützing

Control/Report#093

-111ผ 3-121

(


2563
2563
 



)

55,170
41,100

65,070

66,720
55,460
19,570

84,760

35,640

38,530
47,040

39,620
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ANALYSIS REPORT
Customer:
Project:
Station:


(

Sample Type:
Sampling Date: 29
Report Date: 2

 111
677236E, 1522824N)


(Phytoplankton)

Order Bacillariales (Pennate diatoms)
Suborder Fragiariineae
Family Fragilariaceae
Fragilaria capucina Desmaz
Suborder Bacillariineae
Family Achnanthaceae
Cymbella tumida (Brebisson) Van Heurck
Family Naviculaceae
Navicula anglica Ralfs
Family Surirellaceae
Surirella angusta Kützing



:
: 

Control/Report#093

( )

( 

 (Richness Index)
(Diversity Index)
 


(

)

(


2563
2563
 



)

44,380

74,460
18,990
59,130
15
745,640
1.04
2.64




 2541)
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ANALYSIS REPORT
Customer:
Project:
Station:


(

Sample Type:
Sampling Date: 29
Report Date: 2

 111
677236E, 1522824N)


 (Zooplankton)

Phylum Protozoa (Protozoans)
Subphylurm Pasmodroma
Class Sarcodina
Subclass Rhizopoda
Order Testacida
Family Difflugiidae
Difflugia lobostoma Leidy
Subclass Actinopoda
Order Heliozoida
Family Actinophryidae
Actinophrys sol Ehrenberg
Subphylum Ciliophora
Class Ciliata
Subclass Holotricha
Order Gymnostomatida
Family Colepidae
Coleps sp.
Family Didiniidae
Didinium sp.
Subclass Peritrichia
Order Peritrichida
Family Acinetidae
Acineta sp.
Phylum Rotifera (Rotifers)
Class Monogononta
Order Ploima
Family Brachionidae
Brachionus angularis Gosse
Family Lecannidae
Lecane aculeata (Jakubski)
Family Synchaetidae
Polyarthra vulgaris Carlin

Control/Report#094

(




2563
2563





)

47,170

45,880

34,410
54,610

17,420

13,480
55,130
25,970
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ANALYSIS REPORT
Customer:
Project:
Station:


(

Sample Type:
Sampling Date: 29
Report Date: 2

 111
677236E, 1522824N)


 (Zooplankton)

Order Flosculariacea
Family Testudinellidae
Fillinia brachita (Rousselet)
Phylum Arthropoda (Arthropods)
Class Crustacea (Crustaceans)
Subclass Branchiopoda
Order Diplostraca
Suborder Cladocera (Cladocerans)
Family Bosminidae
Bosmina longirostris (O.F.Müller)



:
: 

Control/Report#094

( )

( 

 (Richness Index)
(Diversity Index)
 


(

)

(




2563
2563





)

14,000

32,790
10
340,860
0.71
2.2




 2541)
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ANALYSIS REPORT
Customer:
Project:
Station:



Sample Type:
 
Sampling Date: 29
Report Date: 2

 111
677236E, 1522824N)

(

(
 

:
: 
New York.

Control/Report#095

Grab#1


Grab#2

45

45

45

45

23

2
90
0.22
0.69

23
3
91
0.44
1.04

(Benthos)

Phylum Arthropoda
Class Insecta
Order Diptera
Family Chironomidae
Chironomus sp.
Order Hemiptera
Family Notonectidae
Notonecta sp.
Phylum Mollusca
Class Gastropoda
Order Architaenioglossa
Family Ampullariidae
Pomacea canaliculata
  ( )
  ( 
)
 (Richness Index)
(Diversity Index)

2563
2563

45
2
90
0.22
0.69

)

 


Pennak, R. W. 1953. Freshwater Invertebrates of United States (2nd edition). John Willey & Sons,

-115ผ 3-125
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ภาคผนวกที่ 4
ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

ผ41
ผ43

เอกสารตออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน
รายงานศึกษาผลกระทบของอาคารตอลักษณะของลมธรรมชาติในบริเวณขางเคียง

ผ44
ผ 4 25

ผ 4-1

ผ 4-2

ผ 4-3

ผ 4-4

ผ 4-5

ผ 4-6

ผ 4-7

ผ 4-8

ผ 4-9

ผ 4-10

ผ 4-11

ผ 4-12

ผ 4-13

ผ 4-14

ผ 4-15

ผ 4-16

ผ 4-17

ผ 4-18

ผ 4-19

ผ 4-20

ผ 4-21

ผ 4-22

ผ 4-23

ผ 4-24

ผ 4-25

ผ 4-26

ผ 4-27

ผ 4-28

ผ 4-29

ผ 4-30

ผ 4-31

ผ 4-32

ผ 4-33

ผ 4-34

ผ 4-35

ผ 4-36

ผ 4-37

ผ 4-38

ผ 4-39

ผ 4-40

ผ 4-41

ผ 4-42

ผ 4-43

ผ 4-44

ผ 4-45

ผ 4-46

ผ 4-47

ผ 4-48

ผ 4-49

ผ 4-50
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ภาคผนวกที่ 5
เอกสารประกอบการมีสวนรวมของประชาชน
5.1 เอกสารเปดเผยขอมูลขาวสารโครงการ
5.1.1 เอกสารแผนพับประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการ
5.1.2
5.1.3

เอกสารประกอบการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ 1
เอกสารประกอบการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ 2

5.2 ผลการศึกษาเศรษฐกิจ และสังคม

ผ51
ผ52
ผ 5 20
ผ 5 42
ผ 5 62

5.2.1
5.2.2

ผลการศึกษาเศรษฐกิจและสังคม กลุมที่ 1.1 พื้นที่ติดโครงการ
ผลการศึกษาเศรษฐกิจและสังคม กลุมที่ 1.2 ในระยะ 100 เมตร

5.2.3
5.2.4
5.2.5

ตารางแสดงจํานวนและบานเลขทีท่ ส่ี ํารวจและเก็บตัวอยางความคิดเห็นกลุมที่ 1.2 ระยะ 100 เมตร
ผ 5 75
ผลการศึกษาเศรษฐกิจและสังคม กลุมที่ 2 ในระยะมากกวา 100 1,000 เมตร
ผ 5 113
ตารางแสดงจํานวนและบานเลขทีท่ ส่ ี ํารวจและเก็บตัวอยางความคิดเห็น กลุมที่ 2 ระยะมากกวา 100 1,000 เมตร ผ 5 119

5.3 ผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน
5.3.1 ผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน กลุมที่ 1.1 พื้นที่ติดโครงการ
5.3.2 ผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน กลุมที่ 1.2 ในระยะ 100 เมตร
5.3.3 ผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน กลุมที่ 2 ในระยะมากกวา 100 1,000 เมตร
5.3.4

ผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน กลุมที่ 3 พื้นที่ออนไหว
และกลุมที่ 4 สถานที่ราชการและสถานทูต ในระยะ 1,000 เมตร
5.4 การติดตามการแสดงความคิดเห็น
5.4.1 เอกสารการสงจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
5.4.2 เอกสารเชิงประจักษ การประสานงานสอบถามความคิดเห็นกับพื้นที่ออนไหวและหนวยงาน
ราชการ ในระยะ 1,000 เมตร
5.5 การประชุมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
5.5.1 หนังสือเชิญประชุม
5.5.2

เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

5.5.3 บันทึกการประชุมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
5.6 ผลการแสดงความคิดเห็นตอการบดบังทิศทางลมและแสงแดด จากการพัฒนาโครงการ
5.6.1 ผลการแสดงความคิดเห็นตอการบดบังทิศทางลมจากการพัฒนาโครงการ
5.6.2 ผลการแสดงความคิดเห็นตอการไดรับการบดบังแสงแดดจากตัวอาคารโครงการ

ผ 5 63
ผ 5 69

ผ 5 125
ผ 5 126
ผ 5 129
ผ 5 132
ผ 5 135
ผ 5 144
ผ 5 145
ผ 5 159
ผ 5 177
ผ 5 178
ผ 5 186
ผ 5 212
ผ 5 229
ผ 5 230
ผ 5 239
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ภาคผนวกที่ 5.1
เอกสารเปดเผยขอมูลขาวสารโครงการ

ผ 5-1
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ภาคผนวกที่ 5.1.1
เอกสารแผนพับประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ

ผ 5-2

เอกสารประชาสัมพันธและขอบเขตการศึกษาโครงการ โปรดเก็บรักษาไว
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111
ตั้งอยูที่ ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
เจาของโครงการ : บริษัท พารค พิลลาร จํากัด
ที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม : บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด
ขนาดพื้นทีโ่ ครงการ

ประมาณ 3.48 ไร

สภาพโครงการปจจุบนั - พืน้ ที่วางรอการใชประโยชน และอาคารสํานักงานขาย สูง 1 ชั้น จํานวน 1
อาคาร
- อยูระหวางการศึกษาจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
ทางเขา-ออกโครงการ เชื่อมกับถนนลาดพราว
รายละเอียดโครงการ 1. อาคารชุดพักอาศัย สูง 23 ชั้น และชั้นลอย 1 ชั้น จํานวน 1 อาคาร
2. มีหองชุดพักอาศัยประมาณ 644 หอง
3. สิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบดวย ทีจ่ อดรถยนตประมาณ 218 คัน และสระวายนํ้า
ระยะเวลาการกอสราง ประมาณ 24 เดือน

เดือน มกราคม 2563

ภาพจําลองโครงการ

การใชประโยชนอาคาร อาคารชุด สูง 23 ชั้น และชัน้ ลอย 1 ชั้น จํานวน 1 อาคาร
- ชั้นที่ 1 : สวนตอนรับ หองเครื่องไฟฟา หองนิติบุคคล หองชุดพาณิชย 4 หอง
- ชั้นที่ 1-3 : ที่จอดรถยนต
- ชั้นที่ 4 : หองชุดพักอาศัย สระวายนํ้า และพื้นที่สีเขียว
- ชั้นที่ 5-22 : หองชุดพักอาศัย
- ชั้นที่ 23 : หองชุดพักอาศัย และพื้นที่สันทนาการ
- ชั้นดาดฟา : พืน้ ทีส่ ีเขียว

พื้นที่สีเขียว

พื้นที่สีเขียวชั้นลาง และบนอาคาร เปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)
(ไมนอยกวา 1 คน : พืน้ ที่สีเขียว 1 ตารางเมตร)

การทําฐานราก

เลือกใชเสาเข็มเจาะเทานั้น เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนตออาคารขางเคียง

การใชนํ้า

จัดใหมีถังสํารองนํ้าใชใตดิน , ถังสํารองนํ้าชั้นดาดฟา สํารองนํ้าใชไดนานไมนอยกวา 1 วัน

การใชไฟฟา

จัดใหมีหมอแปลงไฟฟาไวภายในอาคาร บริเวณชัน้ ที่ 1 ซึ่งแยกออกจากหมอแปลงไฟฟาของชุมชน เพื่อปองกันผลกระทบดานไฟฟาตกหรือ
ดับ เนื่องจาก ไฟฟาไมเพียงพอกับชุมชนขางเคียง

ระบบบําบัดนํ้าเสีย

จัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมแบบเติมอากาศ จํานวน 1 ชุด ฝงไวใตดิน บําบัดนํ้าทิ้งของโครงการใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้งของ
อาคารประเภท ก. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กําหนดใหคาความสกปรก (BOD) ไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิต ร
กอนระบายลงสูทอระบายนํ้าบนถนนลาดพราว

การระบายนํ้า

จัดใหมีบอหนวงนํ้า จํานวน 1 บอ ความจุไมนอยกวา 100 ลูกบาศกเมตร ฝงไวใตดิน รองรับปริมาณนํ้าที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ โดย
มีอัตราการระบายนํ้าออกจากโครงการไมเกินกอนพัฒนาโครงการ เพื่อปองกันนํ้าทวมตอชุมชนขางเคียง

การจัดการขยะมูลฝอย จัดใหมีหองพักขยะมูลฝอยรวม จํานวน 1 แหง ตั้งอยูภายในอาคารโครงการ แบงออกเปน หองพักขยะเปยก หองพักขยะรีไซเคิล หองพักขยะ
ทั่วไป และหองพักขยะอันตราย สามารถรองรับขยะไดไมนอยกวา 3 วัน และจัดใหมีประตูปดมิดชิด เพื่อปองกันการสงกลิ่นเหม็นรบกวน
ระบบปองกัน
การทรุดตัวของดิน

จัด ใหมีระบบคํ้ายัน และระบบปองกัน ดิน พัง โดยรอบบริเวณกอสรางระบบสาธารณูป โภคที่ม ีค วามลึก มากกวา 3 เมตร เพื่อ ปองกัน
การพังทลายของดินในชวงการกอสราง
ติดตอสอบถามขอมูล คุณเอกลักษณ สิทธิ ตําแหนง ผูจัดการโครงการ (บริษัท ออริจนิ้ คอนโดมิเนียม จํากัด)
โทร. 065 984 1911 E-Mail : ekkaluk.s@origin.co.th
เพิ่มเติม
คุณเสาวลักษณ สิริเจริญธนพันธุ (บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด)
ที่อยู 50/86-87 ซอยแจงวัฒนะ-ปากเกร็ด 15 ถนนแจงวัฒนะ
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 02-962-1445-8 E-mail : contact2ecosystem@gmail.com
(หมายเหตุ: สวนประกอบของโครงการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไปจากเดิม)
** ขอมูลที่ไดจากการทําแบบสอบถามฉบับนี้ ใชเพื่อประกอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) เทานั้น**

ผ 5-3

กรุณา SCAN QR CODE

การศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน
วัตถุประสงค
1.

เพื่อสํารวจความคิดเห็นตอการกอสรางและการดําเนินการของโครงการ

2.

เพื่อชี้แจงรายละเอียด และลักษณะของโครงการที่จะกอสราง

3.

เพื่อสํารวจขอหวงกังวลที่ชุมชนสนใจหรือใหความสําคัญเปนพิเ ศษ และนํา ขอหวงกัง วลดัง กลาวมากําหนดเปนมาตรการ
ปองกันหรือลดผลกระทบที่มีความจําเพาะเจาะจงตามลักษณะของชุมชน

4.

เพื่อใหไดขอมูล ความเปนจริง ความคิดเห็นที่ตรงกับความเปนจริงของสถานการณ เหตุการณหรือโครงการที่จะดําเนินการใน
พื้นที่

5.

เพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางชุมชนกับโครงการที่จะดําเนินการ

6.

เพื่อนําขอมูลไปจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมนําเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (สผ.) และสํานักงานสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาการขออนุญาตกอสรางโครงการ

ทางเลือกในการพัฒนาโครงการ
ทางเลือกในการพัฒนาโครงการ ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 รายละเอียดมีดังนี้
1

ทางเลือกของโครงการ

(1) ที่ตั้งโครงการ
ตั้งอยูที่ ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร ซึ่งบริเวณที่ตั้งโครงการมีระบบการคมนาคมขนสงที่
สะดวก ทั้งบริการขนสงสาธารณะ และรถยนตสวนตัว กอปรกับที่ตั้งโครงการมีความสอดคลองตามขอกําหนดของผังเมืองรวม
กรุง เทพมหานคร พ.ศ.2556 อยูในที่ด ิน ประเภท ย.7-21 (สีส ม) เปนที่ด ิน ประเภทที่อ ยูอาศัย หนาแนนปานกลางที่ม ี
วัต ถุประสงค เพื่อรองรับการอยูอาศัย ในบริเวณพื้นที่ตอเนื่องกับเขตเมืองชั้นในซึ่ง อยูในเขตการใหบริการของระบบขนสง
มวลชน
(2) การออกแบบและกอสรางโครงการ
- เลือกใชเสาเข็มเจาะ เพื่อลดแรงสั่นสะเทือน
- เลือกใชชิ้นสวนสําเร็จรูป เพื่อใหกอสรางไดเร็วและลดผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียง
- จัดใหมีพื้นที่สีเขียวไมนอยกวา 1 คน ตอ 1 ตารางเมตร เพื่อสรางสภาพแวดลอมที่ดี
- จัดใหมีบอหนวงนํ้าเพื่อบรรเทาปญหาการระบายนํ้า และนํ้าทวมขัง
- จัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียชนิดเติมอากาศที่มีประสิทธิภาพ ไมมีเสียงและกลิ่นรบกวนพื้นที่ขางเคียง

การศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
การศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม จะดําเนินการตามแนวทางการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมโครงการหรือกิจการดานอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน , สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.

ทรัพยากรดานกายภาพ ประกอบดวย
- สภาพภูมิประเทศ การพังทลายและทรุดตัวของดิน ตรวจสอบคาระดับความสูงตํ่าของพื้นที่ การปรับถม และขุดเปดหนาดิน
เพื่อทําฐานรากและระบบสาธารณูปโภคใตดิน พรอมทั้งขั้นตอนและวิธีการปองกันการทรุดตัวของดินตอพื้นที่ขางเคียง
- ฝุนละออง ประเมินปริมาณฝุนละอองที่คาดวาเกิดขึ้นจากกิจกรรมการกอสราง เขมาควันจากเครื่องจักรและรถขนสงวัสดุ
กอสราง ไดแก ฝุนละอองรวม (TSP) ฝุนละอองขนาดเล็ก กวา 10 ไมครอน (PM10) ซัล เฟอรไดออกไซด (SO2)
คารบอนมอนอกไซด (CO) ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) ไฮโดรคารบอน (THC) รวมกับคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
กอนมีโครงการ เทียบกับคามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547
- เสียง ประเมินระดับเสียงและเสียงรบกวน ที่เกิดขึ้นจากการกอสรางในชวงทําฐานราก ชวงขึ้นโครงสราง และชวงงานตกแตง
ตอพื้นที่โดยรอบโครงการเปรียบเทียบกับคามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. ไมเกิน 70 dB(A) และเสียงรบกวน ไมเกิน

ผ 5-4

10 dB(A) ของระดับเสีย งพื้น ฐาน (คาระดับเสีย งรบกวน=ระดับเสีย งขณะมีก ารรบกวน-ระดับเสียงพื้น ฐาน (L90)) ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)
- แรงสั่นสะเทือนจากการกอสราง ประเมินแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการทําฐานราก (เสาเข็ม ) ตอโครงสรางอาคารที่อยู
โดยรอบโครงการ โดยกําหนดคาความปลอดภัยความสั่นสะเทือน ไมเกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553)
2.

ทรัพยากรดานชีวภาพ ประกอบดวย
- ทรัพยากรชีวภาพบนบก บริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ และใกลเคียง โดยประเมินความสําคัญและผลกระทบตอพืชพรรณ และสัตว
- ทรัพยากรชีวภาพในนํ้าบริเวณพื้นที่โครงการและใกลเคียงโดยประเมินความสําคัญและผลกระทบตอพืชนํ้าและสิ่งมีชีวิตในนํ้า

3.

คุณคาการใชประโยชนของมนุษย ประกอบดวย
- การใชนํ้าประปา คาดการณปริมาณการใชนํ้าโครงการ และประเมินผลกระทบตอการใชนํ้าของชุมชน
- การใชไฟฟา คาดการณปริมาณการใชไฟฟาโครงการ และประเมินผลกระทบตอการใชไฟฟาของชุมชน
- การจัดการขยะมูลฝอย คาดการณปริมาณขยะมูลฝอยโครงการ และตรวจสอบความสามารถในการใหบริการเก็บขนขยะ
มูลฝอยและนําไปกําจัดของสํานักงานเขต
- การระบายนํ้าและนํ้าทวมขัง ประเมินสภาพการระบายนํ้าและนํ้าทวมขังบริเวณพื้นที่โครงการและใกลเคียงกอนและหลัง
พัฒนาโครงการ พรอมจัดใหมีบ อหนวงนํ้า เพื่อ รองรับปริมาณนํ้าที่เ กิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ กอนระบายออกสูทอ
ระบายนํ้าสาธารณะ
- นํ้าเสีย และนํ้าทิ้ง จากโครงการ คาดการณปริมาณนํ้าเสีย ที่เ กิดขึ้นภายในโครงการ พรอมระบบบํา บัด นํ้าเสีย รวมที่ม ี
ประสิท ธิภ าพในการบํา บัด นํ้าเสีย ใหมีค าความสกปรก (BOD) ไมเกิน 20 มิล ลิก รัม /ลิต ร ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด
พ.ศ.2548
- การจราจร ประเมินสภาพการจราจร ปริมาณ และความหนาแนน บริเวณพื้นที่โครงการและโครงขายถนนที่เกี่ยวของ กอน
และหลังมีโครงการ รวมทั้งความเพียงพอของที่จอดรถยนตโครงการ ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อ ง การควบคุม
อาคาร ป พ.ศ.2544
- ความสอดคลองกับการใชที่ดิน ศึกษาสภาพการใชที่ดินปจจุบันบริเ วณใกลเคีย งพื้น ที่โ ครงการและความสอดคลองกับ
ขอกําหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556

4.

คุณคาตอคุณภาพชีวิต ประกอบดวย
- สภาพเศรษฐกิจและสังคม ประเมินการพัฒนาโครงการตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพความเปนอยู
และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขึ้นของประชากร
- สุขภาพชุมชนที่อยูโดยรอบและคนงานกอสราง ประเมินกิจกรรมการกอสรางสงผลกระทบตอสุขภาพชุมชนโดยรอบ และ
คนงานกอสราง ไดแก ฝุนละออง อุบัติเหตุจากการกอสรางและขนสงวัสดุกอสราง เสียง แรงสั่นสะเทือน รวมถึงสภาพความ
เพียงพอของสถานพยาบาล หรือบริการสาธารณสุข
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และอัคคีภัย ประเมินระบบปองกันอัคคีภัย และสัญญาณเตือนภัย กับกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 33 (พ.ศ.2535) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) แผนปฏิบัติการและระงับอัคคีภัย รวมทั้งความพรอมและความ
สามารถในการใหบริการดับเพลิงของสถานีดับเพลิง และการใหบริการสาธารณะของสถานีตํารวจ
- การบดบังทัศนียภาพ การบดบังแสงแดด และทิศทางลม ประเมินผลกระทบจากการบดบังจากตัวอาคารกับอาคารที่คาดวา
ไดรับผลกระทบ ทั้งในชวงฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว
- การมีสวนรวมของชุมชน สํา รวจความคิด เห็น ของชุม ชนตอการพัฒ นาโครงการ ผลกระทบที่ค าดวาจะเกิด ขึ้นทั้ง ใน
ชวงกอสราง ชวงเปดดําเนินการและความเพียงพอของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบครอบคลุมกลุมเปาหมายหลัก
ในการดําเนินการในระยะ 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ชวงกอนกอสราง-รื้อถอนอาคารสํานักงานขาย

1. ชวงกอนกอสราง-รือ้ ถอนอาคารสํานักงานขาย
1. ติดตั้ง ปายประชาสัมพัน ธบริเวณดานหนาโครงการ เพื่อ ใหทราบวาเปนการกอสรางโครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น
ลาดพราว 111 สูง 23 ชั้น จํานวน 1 อาคาร ระบุชื่อเจาของโครงการ สถาปนิก วิศวกรควบคุมการกอสราง ระยะเวลา
กอสราง เลขที่ใบอนุญาตกอสราง และเบอรโทรติดตอผูรับผิดชอบทีส่ ามารถติดตอได 24 ชั่วโมง
2. จัดทํารั้วชั่วคราวแบบ Metal Sheet สูง 6.0 เมตร โดยรอบโครงการ เพื่อชวยบดบังทัศนียภาพที่ไมเหมาะสม รวมถึง
ปองกันบุคคลภายนอกรุกลํ้าเขามาภายในพื้นที่กอสราง
3. จัดใหมีการวางแผนและกําหนดขั้นตอนการทํางานอยางชัดเจน ประกอบดวย ขั้นตอนการกอสราง ระยะเวลา และ
ความถี่ของแตละขั้น ตอนการกอสราง พรอมทั้งประชาสัม พันธและแจงแผนการกอสรางโครงการใหกับ ผูพักอาศัย
ใกลเคียงโดยรอบทราบ
4. ประชาสัมพันธการกอสรางโครงการกับบานเรือนที่อยูใกลเคียงโครงการ โดยกําหนดใหมีเจาหนาที่ตัวแทนจากโครงการ
เขาพบปะพูดคุยกับผูพักอาศัยหรือเจาของอาคารขางเคียงโครงการเปนประจําตลอดชวงกอสราง พรอมแจงชื่อและเบอร
โทรศัพทผูรับผิดชอบที่สามารถติดตอไดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง หากมีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบตองแจงชื่อและเบอร
โทรศัพทใหมใหผูพักอาศัยโดยรอบทราบ เพื่อใหสามารถติดตอไดสะดวกและรับฟงความคิดเห็นความเดือดรอนรําคาญที่
มีผลกระทบมาจากการกอสรางโครงการ เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขโดยเรงดวน
5. จัดใหมีชองทางรับเรื่องราวรองทุกขกับชุมชนใกลเคียง ประกอบดวย เบอรโทรศัพท Social Network หรือกลองรับฟง
ความคิดเห็น โดยติดตั้งกลองรับฟงความคิดเห็นบริเวณดานหนาโครงการในตําแหนงทีส่ ามารถมองเห็นไดชัดเจน
6. จัด ใหมีกลองวงจรปด (CCTV) ติด ตั้ง ในบริเวณดานหนาโครงการและดานขางภายในโครงการ เก็บ บัน ทึก ภาพได
ไมนอยกวา 30 วัน และไฟสองสวางภายในบริเวณพืน้ ที่กอสรางโดยแสงไฟดังกลาวจะตองไมสาดสองไปยังบานพักอาศัย
หรืออาคารขางเคียง
7. จัดวางผังบริเวณพื้นที่กอสรางโครงการ ระบบสาธารณูปโภคและระบบสุขาภิบาลของคนงานกอสรางใหอยูหางจากบาน
พักอาศัยมากที่สุด เพื่อปองกันปญหาดานกลิน่ และเสียงรบกวนตอประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบ
8. จัดใหมีที่จอดรถยนตสําหรับเจาหนาที่ของโครงการอยูภายในพื้น ที่กอสรางโครงการ โดยหามจอดรถกีดขวางการจราจร
บนถนนลาดพราว และถนนสาธารณะที่เกี่ยวของ
9. ผูรับเหมาและผูควบคุมงานกอสรางจะตองเขาไปสํารวจสภาพอาคารบานเรือนใกลเคียง โดยใหเจาของบานรวมในการ
สํารวจถายภาพประกอบและทําบันทึกรวมกัน ตั้งแตกอนกอสราง เพื่อเปนหลักฐานปองกันการขัดแยง กรณีอาคารบาน
เรือนเกิดความเสียหาย และเมื่อพบวาการกอสรางสรางความเสียหายใหกับอาคารขางเคียงตองซอมแซมแกไขทันที โดย
ไมตองรอประกันภัย ซึ่งตองสามารถติดตอไปยังวิศวกรโครงการที่พื้นที่กอสรางไดทุกวัน
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2. ชวงกอสราง-รื้อถอนอาคารสํานักงานขาย
1. การทรุดตัวของดิน

1. จัดใหมีระบบคํ้ายัน และระบบปองกันดินพัง โดยรอบบริเวณกอสรางระบบสาธารณูปโภคที่มีความลึกมากกวา 3 เมตร
เพื่อปองกันการพังทลายของดินในชวงการกอสราง โดยมีวิศวกรโยธาควบคุมการออกแบบระบบคํ้ายันใหเปนไปตามหลัก
วิศวกรรม และควบคุมการกอสรางอยางใกลชิด
2. ใชเสาเข็มแบบระบบเข็มเจาะเทานั้น เพื่อชวยลดแรงสั่นสะเทือนและปองกันปญหาการเคลื่อนตัวและพังทลายของดิน
3. ตรวจสอบอาคารขางเคียงโครงการตลอดชวงระยะเวลากอสราง ตองปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานที่ปลอดภัย และแกไข
ซอมแซมอาคารขางเคียงใหอยูในสภาพดีดังเดิม
4. กรณีมคี วามเสียหาย แตกราวจากการกอสราง ถามีความเสียหายทีโ่ ครงสรางก็ดําเนินการแกไขที่โครงสรางของอาคาร พรอม
กําหนดวิธีการซอมแซมใหเปนไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิศวกรรมโดยมีการบันทึกความเสียหายรวมกัน ระหวางเจาของ
บาน ผูรับเหมา และบริษทั ควบคุมการกอสราง เพือ่ สรุปวิธกี ารซอมแซมใหเปนทีพ่ งึ พอใจกันทุกฝายกอนจึงจะเริม่ การซอมแซม เมือ่
ซอมแซมแลวเสร็จ มีก ารตรวจรับงานโดยเจาของบานและบริษทั ควบคุม การกอสรางตองเขาไปตรวจสอบ เพือ่
รับมอบงานวาเปนไปตามทีต่ กลงกันไวหรือไม โดยขัน้ ตอนทัง้ หมดจะมีเอกสารรับรอง รายงานสภาพความเสียหายแนวทางการ
แกไขและซอมบํารุง กําหนดนัดหมายการซอม และการตรวจรับจากเจาของบาน โดยโครงการตองเขาซอมแซมความ
เสียหายภายใน 30 วัน และ/หรือตามที่ไดตกลงเวลาตามความเหมาะสมของทัง้ 2 ฝาย

2. คุณภาพอากาศ

1. ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใชในการกอสรางใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ เพื่อลดการเกิดเขมาและควัน
2. จัดใหมีผาใบกอสราง (Mesh sheet) ชนิดกันไฟลาม คลุมอาคารมิดชิดเทากับความสูงอาคาร ณ ขณะกอสราง ซึ่งตองมี
การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง การฉีกขาดของผาใบสมํ่าเสมอ เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนละออง
3. จัดใหมีหองเก็บเสียงและฝุนในการตัดการเจียรกระเบื้องปูพื้น และวัส ดุตางๆ พรอมทั้งจัดอุปกรณปองกันเสียงและฝุน
สําหรับคนงาน
4. ฉีดพรมนํ้าทุกครั้งกอนกวาดพื้น และทําความสะอาดพื้นผิว เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนละออง
5. จัดใหมีลิฟตขนเศษวัสดุกอสราง
6. รถบรรทุกที่ขนสงวัส ดุก อสรางและรถขนสงคนงาน เมื่อลงวัส ดุอ ุปกรณภายในพื้น ที่ก อสรางเรีย บรอยแลว หามติด
เครื่องยนตรถทิ้งไวเด็ดขาด เพื่อเปนการลดเขมาควันและกลิ่น
7. เลือกใชวัสดุที่ประกอบสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูป เพื่อใหมีการหลอคอนกรีตในพื้นที่โครงการนอยที่สุด
8. ถุงซีเมนตหรือเคมีภัณฑที่ใชในการกอสราง ตองบรรจุในภาชนะที่ปดมิดชิดและจัดเก็บอยางถูกวิธี เพื่อ ปองกันการฟุง
กระจายของฝุน
9. การกองวัสดุที่มีฝุนตองปดหรือปกคลุมหรือเก็บในที่ปดลอมหรือฉีดพรมดวยนํ้า เพื่อที่จะใหผิวเปยกอยูเสมอหรือวิธีการ
อื่นที่เหมาะสม
10. จัดใหมีการขนยายเศษวัสดุที่ไมใชแลวออกจากสถานที่กอสรางอยูสมํ่าเสมอ เพื่อปองกันการสะสมของฝุนละอองโดยรถ
บรรทุกที่ใชขนตองปดคลุมผาใบใหมิดชิด เพื่อปองกันเศษวัสดุตกหลนบนถนนภายนอกหรือแพรกระจายขณะรถวิ่ง
11. จัดเตรียมพื้นที่ส ําหรับลางลอรถบรรทุกกอนออกจากพื้นที่โครงการ โดยใชสายฉีดนํ้าแรงดัน สูง (Water Jet) ฉีดลาง
เศษดินออกจากลอรถบรรทุก เพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุนละอองออกสูภายนอกโครงการ
12. จัดใหมีการตรวจวัดฝุนละอองขนาดใหญไมเกิน 100 ไมครอน (TSP) และฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10)
ภายในพื้นที่โครงการ หากผลการตรวจวัดมีคาเกินมาตรฐาน ตองดําเนินการแกไขและปรับปรุงใหผลการตรวจวัดอยูใน
ระดับมาตรฐานทันที
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3. เสียงดังจากกิจกรรมการ
กอสราง

1. สํา รวจรวมกัน ระหวางผูรับ เหมากอสรางและเจาของอาคารขางเคีย งทีต่ ดิ กับโครงการหรือ คาดวาอาจจะไดรับ
ผลกระทบดานเสียงดังรบกวนจากการกอสรางโครงการ เพือ่ รวมกันวางแผนหรือจัดการรวมกันในการปองกันผลกระทบทีอ่ าจ
จะเกิดขึน้
2. ดําเนินการกอสรางที่มีเสียงดังในชวงเวลา 08.00-18.00 น. (วันจันทร-วันเสาร) ในกรณีที่ตองมีการกอสรางเกินเวลาดัง
กลาว จะตองเปนกิจกรรมที่ไมมีเสียงดัง และตองแจงผูพักอาศัยขางเคียงทราบลวงหนาอยางนอย 3 วัน และดําเนินการ
ไดไมเกินเวลา 22.00 น. (ไมเกิน 3 ครั้ง/สัปดาห) และจะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานอนุญาต สําหรับวันอาทิตย จะ
หยุดกิจกรรมการกอสราง
3. จัดใหมีสิ่งปองกัน เสียง เพื่อลดระดับความดังของเสียงหรือวิธีการอื่นที่สามารถลดระดับความดังของเสียงใหอยูในเกณฑ
มาตรฐานได
4. เลือกตําแหนงการติดตั้งเครื่องจักรกลใหหางจากอาคารใกลเคียงใหมากที่สุด เพื่อลดเสียงดังจากเครื่องจักร
5. เขมงวดตอการปฏิบ ัติงานของคนงานเพื่อลดการเกิดเสียงดัง เชน การจัดหาวัสดุร องรับหรือ ปองกันการกระแทก
การลงวัสดุการกอสรางดวยความนุมนวล
6. ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรใหอยูในสภาพที่ดี เพื่อลดระดับเสียง
7. การขนยายวัสดุขนาดใหญจะตองทําอยางระมัดระวัง เพือ่ ความปลอดภัยจากการตกหลน ซึง่ จะทําใหเกิดเสียงและแรงสัน่
สะเทือน
8. กําหนดใหผูรับเหมาตองควบคุมคนงานกอสรางไมใหสงเสียงดังรบกวนเพื่อนบานขางเคียง
9. จัดใหมีการตรวจวัดระดับเสียงภายในพืน้ ที่โครงการ และ/หรือบริเวณขางเคียง เพื่อควบคุมระดับเสียงไมใหเกินมาตรฐาน
หากผลการตรวจวัดมีคาเกินมาตรฐาน โครงการตองรีบดําเนินการแกไข และปรับปรุงใหผลการตรวจวัดอยูในระดับมาตรฐาน
ทันที

4. แรงสัน่ สะเทือนจากการ
กอสราง

1. การทําเสาเข็มอาคารตองใชวิธีแบบระบบเข็มเจาะเทานั้น ซึง่ เปนเทคนิคการทําฐานรากที่กอใหเกิดแรงสั่นสะเทือนใน
ระดับตํ่า เพื่อปองกันความเสียหายตอพื้นที่ขางเคียง
2. จัดใหมีตัวแทนของโครงการและผูรับเหมากอสรางทําเสาเข็ม ประสานงานกับอาคารขางเคียงใหรวมกันตรวจสอบอาคาร
พรอมถายรูปเปนหลักฐานและจัดทําสําเนารูปเปน 2 ชุด เก็บไวกับโครงการ 1 ชุด และเจาของอาคาร 1 ชุด เพื่อใชเปน
หลักฐานประกอบการประเมินหากเกิดความเสียหาย
3. ตองมีวิศวกรควบคุมงานกอสรางทุกขั้นตอน เพื่อปองกันความเสียหายแกอาคารขางเคียง
4. ติดตามตรวจความเสียหายของอาคารขางเคียง หากมีความเสียหายจากการทําเสาเข็มและการกอสรางของโครงการ
เจาของโครงการจะตองรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดทัน ที โดยการซอมแซมจะตองเปนไปตามหลักวิช าการและ
มาตรฐานทางวิศวกรรม และการตรวจรับงานการซอมแซมจะตองมีตัวแทนของเจาของโครงการรวมในการตรวจสอบงาน
กับเจาของทรัพยสินดวย
5. จัดใหมีการตรวจวัดระดับแรงสั่นสะเทือ นภายในพื้นที่โครงการ เพื่อควบคุมแรงสั่นสะเทือนไมใหเกินมาตรฐาน หาก
ผลการ ตรวจวัดมีค าเกินมาตรฐานตองหยุดกิจกรรมที่กอใหเกิด แรงสั่นสะเทือน และดําเนินการแกไขและปรับปรุงให
ผลการตรวจวัดอยูในระดับมาตรฐานทันที
6. จัดทําประกันอุบัติเหตุจากการกอสราง โดยจะตองครอบคลุมถึงคาเสียหายของอาคารขางเคียงและความเสียหายจาก
การกอสรางตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของบุคคลภายนอก

5. การใชนํ้าประปา

1.
2.
3.
4.

6. การใชไฟฟา

1. จัดใหมีระบบไฟฟา และแสงสวางใหเพียงพอโดยรอบพื้นที่กอสรางโครงการตั้งแตเริ่มกอสรางโครงการ
2. จัดหมอแปลงไฟฟาแยกตางหากจากชุมชน อยูภายในโครงการ สําหรับเครื่องมือและอุปกรณกอสราง เพื่อปองกันไฟฟา
กระชากหรือไฟฟากระตุกกับชุมชน
3. การจายไฟฟาและพลังงานสําหรับขับเคลือ่ นอุปกรณกอสราง ตองเปนไปตามกฎวงจรไฟฟาที่ถูกตอง
4. ใชอุปกรณไฟฟาที่ไดมาตรฐาน ประหยัดพลังงาน และมีอายุการใชงานยาวนาน

จัดใหมีถังสํารองนํ้าใชทั่วไปภายในพื้นที่กอสราง และสามารถสํารองนํ้าใชไดไมนอยกวา 1 วัน
ใหวิศวกรควบคุมตรวจสอบการวางทอ โดยเฉพาะขอตอของทออยางเขมงวด เพือ่ มิใหเกิดการรัว่ ไหลของนํ้าภายหลัง
เลือกใชอุปกรณ และผลิตภัณฑที่ประหยัดนํ้า
รณรงคใหคนงานใชนํ้าอยางประหยัด
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7. การจัดการขยะ

1. จัดคนงานทําหนาที่คัด แยกเศษวัส ดุกอสรางที่สามารถนํามาใชไดใหม เศษวัส ดุก อสรางที่ส ามารถนํา ไปขายไดและ
เศษวัสดุกอสรางที่เหลือทิ้ง เปนประจําทุกวัน
2. จัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบที่รองรับขยะใหอยูในสภาพดีอยูเสมอตองปดใหมิดชิดและทําความสะอาดเปนประจํา โดยจัด
วางตําแหนงใหอยูหางจากอาคารขางเคียง เพื่อปองกันกลิ่นเหม็นที่จะรบกวนตอพื้นที่ขางเคียง
3. ควบคุมคนงานกอสรางไมใหทิ้งขยะในทีส่ าธารณะหรือที่ดินของบุคคลอื่น โดยจัดใหมีถังขยะรองรับบริเวณพื้นที่กอสราง
และกําชับคนงานทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไวอยางเครงครัด
4. หามคนงานกอสรางจุดไฟเผาขยะมูลฝอย และวัสดุกอสรางภายในพื้นที่กอสราง

8. การระบายนํ้าและปองกัน
นํ้าทวม

1. หมัน่ ทําความสะอาดบริเวณหนางาน เพื่อปองกันมิใหเศษดินและเศษวัสดุกอสรางอุดตันหรือกีดขวางการไหลของนํ้าและ
ทอระบายนํ้าสาธารณะ
2. จัดใหมีการลางลอรถบรรทุกกอนออกนอกโครงการ เพื่อปองกันเศษดินตกหลนลงสูพื้นถนน ที่กอใหเกิดการอุดตัน ของ
ทอระบายนํ้า ฝุนละออง และอุบัติเหตุบนทองถนน
3. จัดใหมีระบบระบายนํ้ารอบพื้นทีก่ อสราง และบอดักตะกอนดิน กอนระบายนํ้าออกนอกพืน้ ทีโ่ ครงการ ลงสูทอระบายนํ้า
บนถนนลาดพราว

9. การจัดการนํ้าเสีย

1. จัดหองนํ้าคนงานกอสรางอยูบริเวณพื้น ที่ก อสราง ในอัต ราสวน 1 หองตอ 20 คน พรอมระบบบํา บัด นํ้าเสีย รวม
เพื่อบําบัดนํ้าเสียใหไดตามมาตรฐานกอนระบายลงสูทอระบายนํ้าสาธารณะดานหนาโครงการ
2. จัด ใหมีห ัวหนาคนงานหรือ ผูควบคุม ดูแ ลใหคนงานดูแ ลรักษาความสะอาดของหองนํ้าอยางสมํ่าเสมอ เพื่อ ปองกัน
กลิ่นเหม็นรบกวน และลดแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค
3. กําหนดใหมีมาตรการติดตามตรวจสอบ โดยตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิง้ บริเวณพืน้ ทีก่ อสราง เดือนละ 1 ครัง้ ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอม เรือ่ ง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิง้ จากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ.
2548

10. การจราจร

1. วางแผนและจัดการการขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางใหสงผลกระทบตอชุมชนนอยที่ส ุด เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการจราจร
โดยกําหนดชวงการขนสงตามที่กฎหมายกําหนด
2. จํากัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใชในการขนสงไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมือ่ เขาสูเขตชุมชน
3. กวดขัน และตรวจสอบประวัติของพนักงานขับรถวาไมมีการใชสารกระตุนออกฤทธิ์ตอจิตประสาท และหามดื่มสุราขณะ
ทํางาน
4. จัดระบบการจราจรใหมีความปลอดภัย โดยการติดตั้งปายสัญญาณจราจร พรอมไฟสองสวางบริเวณดานหนาโครงการ
และทางเขาออก ในชวงเวลากลางคืน
5. การขนสงวัส ดุอุปกรณการกอสราง จะตองผูกมัดยึดติดใหแนนหนากับรถบรรทุกกอนออกสูถนนสาธารณะ เพื่อปองกัน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการตกหลนของวัสดุ
6. จัดเตรียมพื้นทีจ่ อดรถยนตและกองเก็บวัสดุกอสรางภายในโครงการอยางเพียงพอและสะดวกตอการเขา-ออกโครงการ
7. หามจอดรถบรรทุกหรือกองวัสดุกอสรางบริเวณไหลทางบริเวณถนนลาดพราว และถนนสาธารณะที่เกี่ยวของ เพื่อไมให
กีดขวางการจราจร
8. จัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย อํานวยความสะดวกดานการจราจรตลอดเวลากอสราง โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณทาง
เขา-ออกในชวงขนสงดิน วัสดุกอสรางและคนงาน

11. การสาธารณสุข

1. จัดใหมีการตรวจสุขภาพของคนงานกอสรางกอนรับเขาทํางาน เพื่อปองกันปญหาดานสุขภาพที่อาจเปนพาหะนําโรค
2. จัดใหมีการตรวจสุขภาพของคนงานอยางตอเนื่อง อยางนอยปละ 1 ครั้ง หลังรับเขาทํางาน
3. จัดเจาหนาที่เขาตรวจเยี่ยม/สอบถามปญหาสุขภาพของผูพักอาศัยใกลเคียงพื้นที่โครงการทุกสัปดาห
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12.ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของชุมชนที่อยู
บริเวณโดยรอบ

1. ใหผูรับเหมากอสรางจัดทําประวัติของคนงานกอสรางทุกคน โดยคนงานกอสรางตองเปนคนงานที่ถูกตองตามกฎหมาย
เทานั้น
2. จัดใหมีหัวหนาคนงาน 1 คน และผูชวยหัวหนาอยางนอย สัดสวน 1 คน : คนงาน 40 คน ควบคุมดูแลความประพฤติ
ของคนงานอยางเขมงวด หากคนงานมีการกระทําผิด โครงการมีบทลงโทษคนงาน
3. จัดใหมีการบันทึกขอมูลการทํางานของคนงานกอสรางทุกคน และแลกบัตรเขา-ออกพื้นที่กอสรางโครงการทุกครั้ง เพื่อ
ปองกันการแฝงตัวของคนงาน และควบคุมความประพฤติคนงาน
4. จัดใหมีบานพักคนงานกอสรางอยูภายนอกพื้นที่โครงการ
5. จัดใหมีตะแกรงปองกันวัสดุตกหลนโดยรอบอาคารโครงการ จากตัวอาคาร และตรวจสอบการติดตั้งและความแข็งแรง
ของตะแกรงปองกันวัสดุตกหลนไมใหชํารุดเสียหายและปลอดภัยตอการตกหลน
6. ควบคุมตําแหนงการติดตั้งทาวเวอรเครน และวงแขนของทาวเวอรเครนใหอยูภายในพื้นทีโ่ ครงการเทานั้น
7. จัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบรอย อยางสมํ่าเสมอตลอด 24 ชั่วโมง และเขมงวดการ
เขา-ออกของคนงานใหอยูในเฉพาะชวงเวลาทํางานเทานั้น

13. การปองกันอัคคีภัย

1. การติดตั้งอุปกรณเกี่ยวกับไฟฟาในชวงกอสรางใหเปนไปตามหลักวิศวกรรม และตรวจสอบดูแลอุปกรณเกี่ยวกับไฟฟา
และจุดเสี่ยงตออัคคีภัยใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ
2. หามคนงานสูบบุหรี่ หรือใชวัตถุไวไฟในพื้นที่กอสราง หรือจัดใหมีพื้นที่สูบบุหรี่สําหรับคนงาน
3. จัดใหมีหองเก็บอุปกรณ และสารเคมีที่ไวไฟใหอยูในที่ปลอดภัย และอยูหางจากวัตถุที่กอใหเกิดประกายไฟ เพื่อปองกัน
การเกิดอัคคีภัย
4. จัดใหมีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่กอสรางบริเวณที่อาจเกิดเพลิงไหมไดงาย โดยเฉพาะในชวงการตกแตงอาคาร
ซึ่งมีสารไวไฟ โดยอยางนอยจะตองมีถังดับเพลิง 2 ถัง/ชั้น
5. จัดใหมีการอบรมวิธีการใชอุปกรณดับเพลิง และการซอมอพยพยายคนเมื่อเกิด เพลิง ไหมแกผูรับเหมากอสราง และ
คนงานกอสราง เพื่อใหสามารถใชงานไดทันทวงที และไมตกใจกลัว
6. ติด ปายประชาสัมพันธ บริเวณดานหนาอาคารสํานักงานกอสราง กรณีเกิดเหตุเ พลิง ไหมขณะกอสราง ใหโครงการ
ประสานงานกับสถานีดับเพลิงโดยทันที เพื่อเขาระงับเหตุ
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4. ชวงเปดดําเนินการ
1. คุณภาพอากาศ

1. จัดใหมีพื้นที่สีเขียวชั้นลางและบนอาคาร คิดเปนสัดสวนผูพักอาศัย 1 คน ตอพื้นที่สีเขียว 1 ตารางเมตร ตามแนวทางของ
สํา นัก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอม (สผ.) เพื่อ ความรมรื่น และชวยดูด ซับ กาซ
คารบอนมอนอกไซด
2. ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยูเสมอ เปดประตูอาคารบางจุด เพื่อใหอากาศถายเทไดสะดวก
3. ติดตั้งปายจํากัดความเร็วของรถที่เขา-ออก มีความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดความเร็วและลดปริมาณไอเสีย

2. เสียงดังจากรถยนต และ
กิจกรรมของผูพักอาศัย

1. จํากัดความเร็วรถเมื่อเขาสูพืน้ ที่โครงการใหมีความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
2. ตรวจสอบอุปกรณเครื่องใชไฟฟาและเครื่องจักร เชน ปมนํ้า เครื่องปรับอากาศ เปนตน ใหมีประสิทธิภาพดีอยูเสมอ เพื่อ
ปองกันเสียงดังจากการทํางานที่ขาดประสิทธิภาพ
3. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลตนไมในโครงการใหดีอยูเสมอ เพื่อชวยเปนแนวดูดซับเสียงจากภายนอกได

3. การใชนํ้าประปา

1. จัดใหมีการสํารองนํ้าใชของโครงการ สํารองนํ้าใชไดนานไมนอยกวา 1 วัน
2. ตรวจสอบดูแลระบบจายนํ้า และระบบเสนทอประปาใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ หากพบวามีการชํารุดใหรีบแกไขทันที
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
3. เลือกใชอุปกรณ และผลิตภัณฑที่ประหยัดนํ้า ไดแก ชักโครก และฝกบัวรุนประหยัดนํ้า เปนตน รวมทั้งรณรงคใหผูพัก
อาศัย และเจาหนาที่ของโครงการใหใชนํ้าอยางประหยัด

4. การใชไฟฟา

1. ติด ตั้งอุปกรณเดินสายไฟฟา รวมถึงสายสัญ ญาณทางไฟฟาสื่อสารตางๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองตาม
มาตรฐาน
2. ติดตั้งหมอแปลงไฟฟาแยกตางหากจากหมอแปลงไฟฟาของชุมชน เพื่อปองกันไฟฟาตก อันเนื่องจากไฟฟาไมเพียงพอกับ
ชุมชนขางเคียง
3. เลือกใชอุปกรณไฟฟาและแสงสวางที่ประหยัดพลังงาน
4. รณรงคใหผูพักอาศัยรวมกันประหยัดพลังงาน

5. การจัดการขยะ

1. จัดใหมีหองพักขยะรวม สามารถกักเก็บขยะไดไมนอยกวา 3 วัน ภายในหองพักขยะมีระบบระบายนํ้า เพื่อรวบรวมนํ้าใน
หองพักขยะเขาสูระบบบําบัดนํ้าเสียภายในโครงการ
2. ตรวจสอบไมใหมีขยะตกคางในโครงการ หากมีขยะตกคาง โครงการตองแจงใหสํานักงานเขตฯ เขามาเก็บขน เพื่อนําไป
กําจัด
3. จัดใหมีแมบานเก็บขน และคัดแยกขยะจากถังขยะในแตละชั้นทุกวัน และทําความสะอาดที่พักขยะรวมทุกครั้งที่เก็บขน
4. ตรวจสอบประตูหองพักแตละชั้น ตลอดจนหองพักขยะรวมบริเวณชั้นลางทุกครั้งเมื่อขนยายขยะ โดยประตูตองปดมิดชิด
ทุกครั้ง เมื่อขนยายเสร็จสิน้

6. การระบายนํ้าและปองกัน 1. จัดใหมีบอหนวงนํ้าฝงไวใตดินภายในพื้นที่โครงการ จํานวน 1 บอ ขนาดความจุ 100 ลูกบาศกเมตร เพื่อกักเก็บนํ้าฝนใน
ชวงเวลาที่ฝนตก กอนระบายออกสูภายนอกโครงการ และปองกันนํ้าทวม
นํ้าทวม
2. จัดใหมีเจาหนาที่ ตรวจสอบระดับนํ้าในบอพักนํ้าและทอระบายนํ้าอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหสามารถระบายนํ้าไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ถาพื้นที่ใดมีนํ้าทวมขังใหแกไขทันที
3. ลางทําความสะอาดทอระบายนํ้า โดยรอบอาคารโครงการ 2 ครั้ง/ป (กอน และหลังฤดูฝน)

7. การจัดการนํ้าเสีย

1. จัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมแบบเติมอากาศ จํานวน 1 ชุด ภายในโครงการ เพื่อบําบัดนํ้าเสียใหไดมาตรฐานคุณภาพ
นํ้าทิ้ง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกอนระบายออกสูทอระบายนํ้าสาธารณะดานหนา
โครงการ
2. ประสานงานใหสํานักงานเขตฯ เขามาดําเนินการสูบกากไขมันออกจากบอดักไขมันเปนประจําทุกเดือน
3. ตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งที่ผ านการบําบัดนํ้าเสียรวม จํานวน 1 จุด โดยตรวจวัดคุณภาพนํ้าเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ
เวลาเปดดําเนินการ
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ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ชวงเปดดําเนินการ

7. การจัดการนํ้าเสีย (ตอ)

4. จัดทําตารางกําหนดระยะเวลาซอมบํารุงอุปกรณของระบบบําบัดนํ้าเสียทุกชนิดตามคูมือของแตละประเภท เพื่อความ
สะดวกในการซอมบํารุงในแตละครั้ง และเพื่อใหอุปกรณ และระบบทุกสวนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
5. จัดใหมีเจาหนาที่โครงการเขารับการอบรมความรูเกี่ยวกับการใชงานระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการอยางเขาใจ โดย
ใหเขารับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจําหนายระบบบําบัดฯ ของโครงการ เพื่ออยูประจําในการเดินเครื่องและบํารุงรักษา
ระบบตลอดระยะเวลาการเปดดําเนินการ

8. การจัดการจราจร

1. จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่ผานการฝกอบรมดานการจราจรอํานวยความสะดวก และจัดระบบการจราจร
บริเวณทางเขา-ออกพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง และตรวจสอบไมใหมีการจอดรถกีดขวางบริเวณหนาโครงการ
2. หามจอดรถยนตกีดขวางเสนทางการจราจรบริเวณถนนลาดพราว และถนนสาธารณะโดยรอบโครงการ
3. หามติดตั้ง จัดทําปายหรือวัส ดุใดๆ ที่เปนอุปสรรคในการมองเห็น บริเวณทางเขา-ออกโครงการ พรอมทั้งจัดใหมีแสง
สวางอยางเพียงพอตอการมองเห็นไดอยางชัดเจน
4. จัดใหมีสัญลักษณและปายจราจรภายในโครงการ ใหชัดเจน

1. จัดใหมีกลองวงจรปด (CCTV) บริเวณทางเขา-ออกอาคาร
9. ความป ลอดภัยในชีวตและ
ิ
ทรัพยสิน
2. จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ที่ผ านการฝกอบรมทางดานการรักษาความปลอดภัย และตรวจตราดานความ
ปลอดภัยภายในโครงการอยางเขมงวดตลอด 24 ชั่วโมง
3. จัดใหมีไฟสองสวางในชวงเวลากลางคืนโดยรอบโครงการ เพื่อความปลอดภัยจากมิจฉาชีพโดยแสงไฟดังกลาวจะตอง
ไมสาดสองไปยังบานพักอาศัยหรืออาคารขางเคียง

10. การปองกันอัคคีภัย

1. จัดใหมีและติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัยและระบบระบายอากาศไดระบุใหเปนไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)
และฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 รวมถึงขอกําหนดที่เกี่ยวของ
ระบบปองกันอัคคีภัย ไดแก สัญญาณเตือนอัคคีภัย อุปกรณตรวจจับความรอนและควัน อุปกรณดับเพลิงอัตโนมัติ ถัง
เคมีดับเพลิงและอื่นๆ ตามขอกําหนด
2. ตรวจสอบระบบปองกันอัคคีภัยใหใชการไดอยูเสมอตามคําแนะนําของผูผลิต หากพบวามีการชํารุดหรือใชการไมไดใหรีบ
แกไขทันที
3. จัดใหมีการอบรมวิธีการใชอุปกรณและระบบปองกันอัคคีภัย และฝกอบรมเรื่องการซอมอพยพยายคน เมื่อเกิดเพลิงไหม
แกเจาหนาที่ของโครงการ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยและผูพักอาศัยในโครงการ เพื่อใหสามารถใชงานไดทันทวงที
และไมตกใจกลัว
4. จัดใหมีแผนการปองกันและดับเพลิงของอาคารโครงการ โดยตองปรับปรุงใหสอดคลองกับโครงสรางการบริหารงาน และ
ปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณที่ไดจากการฝกซอม การอพยพหนีไฟ และการดับเพลิง เพื่อใหไดแผนการปองกัน
และดับเพลิงของโครงการที่มีประสิทธิภาพ

11.สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ 1. จัดใหมีพื้นที่สีเขียวชั้นลางและบนอาคาร คิดเปนสัดสวนผูพักอาศัย 1 คน ตอพื้นที่สีเขียว 1 ตารางเมตร ตามแนวทางของ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)
2. จัดใหมีกระจกที่มีคาการสะทอนแสงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ขอ 27 กลาววา “วัส ดุที่เปนผิวของผนังภายนอกอาคาร จะตองมีปริมาณการสะทอนแสงไดไมเกิน
รอยละ 30”
3. จัดใหมีการปลูกไมยืนตน ชวยดูดซับและกรองฝุน กลิ่น จากเขมาไอเสียรถยนตได และชวยบังแดด ทําใหอากาศเย็นขึ้น
4. ตัดแตงกิง่ ไมภายในโครงการอยูเสมอ เพื่อปองกันมิใหใบไมรวงหลนไปสูพื้นที่บริเวณขางเคียงโครงการ
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม โครงการไดกําหนดจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่ง แวดลอม ชวงกอสราง
จํานวน 1 จุด ภายในพื้นที่โครงการ และ/หรือบริเวณใกลเคียงโครงการ โดยมีดัชนีที่ตองตรวจวัด จํานวน 3 ดัชนี ไดแก ฝุน
ละออง เสียง และแรงสั่นสะเทือน เพื่อใชควบคุมการกอสรางใหเปนไปตามมาตรฐาน และขอกําหนดกฎหมายที่เกีย่ วของ โดย
มีรายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังนี้
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

คามาตรฐาน

บริเวณที่ตรวจวัด

ระยะเวลา/ความถี่

1. คุณภาพอากาศ
1.1) ฝุนขนาดใหญกวา 10 ไมครอน (TSP)

0.33 mg/m3 (เฉลี่ย 24 ชม.)

1.2) ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10)

0.12 mg/m3 (เฉลี่ย 24 ชม.)

1.3) ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)

0.12 ppm (เฉลี่ย 24 ชม.)

1.4) คารบอนมอนอกไซด (CO)

34.2 mg/m3 (เฉลี่ย 1 ชม.)

1.5) ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2)

0.17 mg/m3 (คาเฉลี่ยสูงสุด 1
ชั่วโมง จากการตรวจวัด 24 ชม.)

1.6) ไฮโดรคารบอนทั้งหมด (THC)

ปจจุบันไมมีคามาตรฐานกําหนดไว

2. ระดับเสียง

3. แรงสั่นสะเทือน

พื้นที่โครงการ ทุก วัน ชวงทํา ฐาน ราก หล งั จ ากฐานราก
และ/หรือบริเวณ แลวเสร็จ จะตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะ
ใกลเคียง
เวลากอสราง
พื้นที่โครงการ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลากอสราง
และ/หรือบริเวณ
ใกลเคียง

คามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. พื้นที่โครงการ ทุก วัน ชวงทํา ฐาน ราก หล งั จ ากฐานราก
ไมเกิน 70 dB(A) และระดับเสียง และ/หรือบริเวณ แลวเสร็จ จะตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะ
รบกวนไมเกิน 10 dB(A)
ใกลเคียง
เวลากอสราง
คามาตรฐานความสั่นสะเทือน
(บริเวณชั้นบนสุดของอาคาร)
ไมเกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที

พื้นที่โครงการ ทุก วัน ชวงทํา ฐาน ราก หล งั จ ากฐานราก
และ/หรือบริเวณ แลวเสร็จ จะตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะ
ใกลเคียง
เวลากอสราง
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ภาคผนวกที่ 5.1.2
เอกสารประกอบการศึกษาการมีสวนรวม
ของประชาชน ครั้งที่ 1
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ชุดที่.......

กรุณาสงคืน ตามที่อยูดานหลังโดยไมตองติดแสตมป
กลุมบานพักอาศัย
แบบสอบถามการแสดงความคิดเห็นตอการกอสราง
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111
ตั้งอยูที่ ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
เจาของโครงการ : บริษัท ออริจิ้น ลาดพราว จํากัด
***ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามฉบับนี้ ใชเพื่อประกอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) เทานั้น***
ชื่อ-สกุลของผูตอบแบบสอบถาม.....….........…...................................….............………………………………………………………………………….....
ที่อยู ...............................................................…………………………………………………………………………………………………………………..…………..
เบอรโทร. ..............................................………………………………..E-mail. ........................................…………………………………………………….
เจาของบาน ยินดีใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะตอโครงการดวยตัวเอง
เจาของบาน ไมสามารถใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะตอโครงการดวยตัวเอง เนื่องจาก (ระบุ)..…..…..……………..…………………………………………
มอบหมายให……………………………………………………………………...สถานภาพในครอบครัว…………….....………..….…เปนตัวแทนแสดงขอคิดเห็น
ไมขอแสดงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะใดๆตอโครงการ เนื่องจาก (ระบุ).…..…..…..……………..…..….…..…..………………………………………………….
…..…..…..……………..…..….…..…..…………………………………………………..…..…..…..……………..…..….…..…..………………………………………………….
ทั้งนี้ หากทานมีขอสงสัย หรือตองการสอบถามรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติม กรุณาติดตอ คุณเสาวลักษณ โทรศัพท 02-962-1445-8 หรือ
email: contact2ecosystem@gmail.com

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. สถานะภาพทางครัวเรือน
1) หัวหนาครัวเรือน

2) คูสมรสของหัวหนาครัวเรือน

4) ผูเชา

5) อื่นๆ (โปรดระบุ)................….….…..….…..….…..….…..….…..….…..………………………………………….……...

2. เพศ

3) บุตร/บุพการีของหัวหนาครัวเรือน

1) ชาย

2) หญิง

1) 21-30 ป

2) 31-40 ป

3) 41-50 ป

4) 51-60 ป

5) 61 ปขึ้นไป

3. อายุ..............ป

4. สถานภาพการสมรส
1) โสด

2) สมรส

3) หมาย

4) หยาราง

2) อิสลาม

3) คริสต

4) อื่นๆ (ระบุ).………………........

1) ตํ่ากวาประถมศึกษา

2) ประถมศึกษา

3) มัธยมศึกษาตอนตน

4) มัธยมศึกษาตอนปลาย

5) อนุปริญญา

6) ปริญญาตรี

2) 4-6 คน

3) 7 คนขึ้นไป

2) เชาผูอื่น

3) อื่นๆ (ระบุ) …………………..……………………………………….………

5. ศาสนา
1) พุทธ
6. การศึกษาจบสูงสุด

7) สูงกวาปริญญาตรี
7. จํานวนสมาชิกในครอบครัว
1) 1-3 คน
8. กรรมสิทธิ์ในที่พักอาศัย
1) เปนของตนเอง
9. ภูมิลําเนา
1) อยูที่นี่ตั้งแตเกิด

2) ยายมาจากที่อื่น (ระบุ) ………………………………………………………. เปนระยะเวลา ………………………ป
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สวนที่ 2 ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม
1. อาชีพหลักของครัวเรือน (ตอบไดเพียงคําตอบเดียว)
1) คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
2) พนักงานบริษัท
3) แมบาน/พอบาน/วางงาน/เกษียณอายุ
4) รับราชการ
5) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
6) รับจางทั่วไป
7) เกษตรกร
8) อื่นๆ (ระบุ).….….….……………………………..……………..…
2. รายไดของทาน …........บาท/เดือน
1) นอยกวา 10,000 บาท

2) 10,001-20,000 บาท

3) 20,001-30,000 บาท

4) 30,001-40,000 บาท

5) 40,001-50,000 บาท

6) มากกวา 50,000 บาทขึ้นไป

1) นอยกวา 10,000 บาท

2) 10,001-20,000 บาท

3) 20,001-30,000 บาท

4) 30,001-40,000 บาท

5) 40,001-50,000 บาท

6) มากกวา 50,000 บาทขึ้นไป

3. รายจายของทาน ….........บาท/เดือน

สวนที่ 3 ขอมูลดานสุขภาพอนามัย
1. ในชวง 1 ปที่ผานมา ทานหรือบุคคลในบานพักอาศัย มีอาการเจ็บปวย หรือโรคประจําตัวที่ตองเขารับการรักษาหรือไม
1) เคย

2) ไมเคย (ขามไปตอบขอ 4)

2. สวนใหญเจ็บปวยดวยโรคอะไรมากที่สุด (ตอบไดมากกวาหนึ่งคําตอบ)
1) โรคระบบไหลเวียนเลือด

2) โรคระบบหายใจ เชน ภูมิแพ

3) โรคระบบทางเดินอาหาร

4) โรคเบาหวาน

5) โรคเกี่ยวกับระบบกลามเนื้อ

6) โรคเกี่ยวกับกระดูก

7) โรคเกี่ยวกับผิวหนัง

8) โรคประจําตัว

9) อื่นๆ (ระบุ).….….….……………………...

3. การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย สวนใหญทานหรือบุคคลในบานพักอาศัยเขารับการรักษาที่ไหน
1) โรงพยาบาล

2) คลีนิก

3) สถานบริการสาธารณสุข

4) ซื้อยามาทานเอง

5) อื่นๆ (ระบุ).….….….……………………………..……………..…

4. สวัสดิการทางสุขภาพ
1) บัตรทอง

2) สิทธิการรักษาพยาบาลขาราชการ/พนักงานของรัฐ

3) สิทธิประกันสังคม

4) สิทธิสวัสดิการและประกันสุขภาพ อื่นๆ โปรดระบุ ….......………………………………………...

5) ไมมี
5. คารักษาบริการของทานหรือบุคคลในบานพักอาศัยแตละครั้งประมาณ..............................บาท
1) ใชสวัสดิการทางสุขภาพ

2) นอยกวา 100 บาท/ครั้ง

4) 500-1,000 บาท/ครั้ง

5) มากกวา 1,000 บาท/ครั้งขึ้นไป

3) 100-500 บาท/ครั้ง

6. ความถี่ในการเขารับการรักษาทานหรือบุคคลในบานพักอาศัย.......................................เดือน/ครั้ง
1) นอยกวา 3 เดือน/ครั้ง

2) 3-6 เดือน/ครั้ง

4) 9-12 เดือน/ครั้ง

5) มากกวา 12 เดือน/ครั้ง
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สวนที่ 4 ขอมูลดานระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดลอมในปจจุบนั (กอนมีการกอสรางโครงการ)
1. ทานคิดวาชุมชนและบริเวณใกลเคียงของทานประสบปญหาดานระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดลอมอื่น ๆ หรือไม
(สภาพปจจุบันกอนมีโครงการ)
ระดับปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
ประสบปญหา

สภาพปญหาดานระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดลอมในปจจุบัน
มาก
(3)

ปานกลาง
(2)

นอย
(1)

ไมประสบ
ปญหา
(0)

1. บริเวณที่พักอาศัยของทานประสบปญหาการทรุดตัวของดินหรือไม
2. ทานประสบปญหาเกี่ยวกับคุณภาพอากาศและฝุนละอองรบกวนบางหรือไม
แหลงกําเนิดที่รบกวนทาน ไดแก โปรดระบุ …………………………………...………………..………………….
3. ทานประสบปญหาเกี่ยวกับเสียงดังรบกวนบางหรือไม
แหลงกําเนิดที่รบกวนทาน ไดแก โปรดระบุ …………………………………….……………..……………………
4. ทานประสบปญหาเกี่ยวกับแรงสั่นสะเทือนจากการกอสรางหรือการคมนาคมขางเคียงบางหรือไม
แหลงกําเนิดที่รบกวนทาน ไดแก โปรดระบุ …………………………………….………………………..…………
5. ทานประสบปญหาเกี่ยวกับการใชนํ้าประปา จากการใหบริการของการประปานครหลวงฯ หรือไม
6. ทานไดรับปญหาจากการใหบริการของไฟฟาหรือไม เชน ไฟฟาดับบอย ไฟตก เปนตน
7. กรณีทท่ี านไดรับบริการเก็บขนขยะจากสํานักงานเขตฯ ทานประสบปญหาเกีย่ วกับการจัดเก็บมูลฝอย
หรือไม
1) มีปญหาขยะตกคาง
2) มีปญหาเกี่ยวกับถังรองรับขยะไมเพียงพอ
3) ไมมีถังรองรับขยะหรือที่ตั้งถังขยะ
4) อื่นๆ (ระบุ)……………….…………………………
8. ชุมชนของทานเคยประสบปญหานํ้าทวมขังหรือไม (เชน นํ้าทวมขังเมื่อฝนตกหนักติดตอกัน)
เมื่อฝนตกหนักติดตอกัน เปนระยะเวลา…………...…...ชั่วโมง ความสูงนํ้า ……….....……. เซนติเมตร
9. ทานประสบปญหาเกี่ยวกับสภาพการจราจรติดขัดบางหรือไม
เกิดขึ้นบนถนน……………………………………...……………………. ในชวงเวลา …............................….....
10. ชุมชนทานมีปญหาเกี่ยวกับการกออาชญากรรมบางหรือไม (เชน ปลน ลักขโมย เปนตน)
11. ทานประสบปญหาการบดบังทัศนียภาพจากอาคารขางเคียงบางหรือไม
12. ทานประสบปญหาการบดบังทิศทางลมจากอาคารขางเคียงบางหรือไม
13. ทานประสบปญหาการบดบังแสงแดดจากอาคารขางเคียงบางหรือไม
14. สภาพปญหาอื่นๆ ที่พบในชุมชนที่อยูบริเวณโดยรอบ โปรดระบุ

2. ปจจุบันเครื่องรับโทรทัศนของทานรับสัญญาณภาพจากชองทางใด โปรดระบุ
1) จานสัญญาณดาวเทียม

2) เสาอากาศ

3) ทางอินเตอรเน็ต (Fiber optic/Co-Axial)
3. ทานมีปญหาการรับสัญญาณโทรทัศนหรือไม
1) มี

2) ไมมี
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สวนที่ 5 การรับรูขาวสารของโครงการ
1. ทานคิดวาขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 ศึกษาชวงกอสราง-รื้อถอนสํานักงานขาย
และชวงเปดดําเนินการ ครอบคลุมเพียงพอหรือไม
1) เพียงพอ

2) ไมเพียงพอ (ระบุ) ใหศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง…………………………………………………...………………..

2. ทานทราบหรือไมวาจะมีการกอสรางโครงการอาคารชุดดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111
1) ไมทราบ (ขามไป สวนที่ 6)

2) ทราบ

3. ถาทราบ ทานทราบจากแหลงใด
1) ปายโฆษณาของโครงการ

2) เปนทางผาน/อยูใกลบาน

3) เจาหนาทีโ่ ครงการมาแจกเอกสารประชาสัมพันธ

4) เพื่อนบาน/คนในครอบครัว

5) อื่นๆ (ระบุ).….….….……………………………..………………………………………………………………...…

สวนที่ 6 ความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการ ชวงกอสราง-รื้อถอนสํานักงานขาย และชวงเปดดําเนินการ
1. ทานคิดวาการกอสรางโครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 จะกอใหเกิดผลกระทบตอทานในระดับใดบาง (ชวงกอสราง-

รือ้ ถอนสํานักงานขาย)
ระดับผลกระทบที่คาดวาจะไดรับ
มีผลกระทบ

ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับทาน
ชวงกอสราง-รื้อถอนสํานักงานขาย
มาก
(3)

ปานกลาง
(2)

นอย
(1)

ไมมีผล
กระทบ
(0)

1. ทําใหเกิดการทรุดตัวของดิน และสงผลกระทบตอทาน
2. ฝุนละอองจากกิจกรรมการกอสรางสงผลกระทบตอทาน
3. เสียงดังจากกิจกรรมการกอสรางและการคมนาคมขนสง สงผลกระทบตอทาน
4. แรงสั่นสะเทือนจากการทํารากฐานและการคมนาคมขนสง สงผลกระทบตอทาน
5. แรงดันนํ้าประปาลดลง สงผลกระทบตอทาน
6. ไฟฟาตกหรือกระแสไฟฟาชุมชนไมเพียงพอ สงผลกระทบตอทาน
7. กลิ่นเหม็นรบกวนจากขยะมูลฝอยและนํ้าเสีย สงผลกระทบตอทาน
8. การระบายนํ้าและนํ้าทวมขังบริเวณพื้นที่ใกลเคียง สงผลกระทบตอทาน
9. นํ้าเสียจากกิจกรรมการกอสราง กิจกรรมของคนงาน สงผลกระทบตอทาน
10. การจราจร สงผลกระทบตอทาน
10.1 การกีดขวางจราจรจากการขนสงวัสดุกอสรางและคนงาน
10.2 อุบัติเหตุจากรถบรรทุกวัสดุกอสราง
11. กิจกรรมกอสรางสงผลตอสุขภาพของทาน โปรดระบุ
1) ระบบทางเดินหายใจ
2) เครียด/พักผอนนอย
3) อื่นๆ (ระบุ)……………….…………………………………………………………………………………….……
12. โรคระบาดที่เกิดขึ้นจากคนงานกอสราง และสงผลกระทบตอทาน
13. ความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมในชวงการกอสราง และสงผลกระทบตอทาน
14. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของชุมชนที่อยูบริเวณโดยรอบ และสงผลกระทบตอทาน
14.1 การตกหลนของวัสดุกอสราง
14.2 คนงานกอสรางลักขโมยของ

ผ 5-24

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

ระดับผลกระทบที่คาดวาจะไดรับ
มีผลกระทบ

ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับทาน
ชวงกอสราง-รื้อถอนสํานักงานขาย
มาก
(3)

ปานกลาง
(2)

นอย
(1)

ไมมีผล
กระทบ
(0)

15. อาคารโครงการบดบังสัญญาณโทรทัศนตอที่พักอาศัยของทานและสงผลกระทบตอทาน
16. การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพ ทัศนียภาพ และสงผลกระทบตอทาน
17. อาคารโครงการขวางทิศทางลมตอที่พักอาศัยของทานและสงผลกระทบตอทาน
18. เงาจากอาคารโครงการมีประโยชนชวยทําใหอาคารของทานรมเย็นขึ้น และสงผลกระทบตอทาน
19. เงาจากอาคารโครงการ ทําใหที่พักอาศัยของทานขาดแสงแดด และสงผลกระทบตอทาน
20. อื่นๆ โปรดระบุ
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2. ทานคิดวาเมื่อกอสรางเสร็จและเปดใชอาคารจะกอใหเกิดผลกระทบตอทานในดานใดบาง (ชวงเปดดําเนินการ)
ระดับผลกระทบที่คาดวาจะไดรับ

ผลกระทบทีค่ าดวาจะเกิดขึน้

มีผลกระทบ

เมือ่ เปดใชอาคาร

มาก
(3)

ปานกลาง
(2)

นอย
(1)

ไมมีผล
กระทบ
(0)

1. ไอเสียรถยนตจากการวิ่งเขาออกพื้นที่โครงการ และสงผลกระทบตอทาน
2. เสียงจากรถยนต และกิจกรรมจากโครงการ และสงผลกระทบตอทาน
3. โครงการแยงใชนํ้าประปาของชุมชน อาจทําใหแรงดันนํ้าประปาลดลงและสงผลกระทบตอทาน
4. โครงการใชไฟฟาอาจทําใหไฟตกหรือกระแสไฟฟาไมเพียงพอ และสงผลกระทบตอทาน
5. กลิ่นเหม็นและนํ้าเสียจากหองพักขยะรวมของโครงการ และสงผลกระทบตอทาน
6. การระบายนํ้าและนํ้าทวมขังพื้นที่โดยรอบ และสงผลกระทบตอทาน
7. นํ้าเสียจากกิจกรรมของผูพักอาศัยระบายออกสูพื้นที่ภายนอกและสงผลกระทบตอทาน
8. การจราจรติดขัดเพราะมีรถใชถนนมากขึ้น และสงผลกระทบตอทาน
9. อุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม และสงผลกระทบตอทาน
10. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากผูพักอาศัย และสงผลกระทบตอทาน
11. อาคารโครงการบดบังสัญญาณโทรทัศนตอที่พักอาศัยของทานและสงผลกระทบตอทาน
12. การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพ ทัศนียภาพ และสงผลกระทบตอทาน
13. อาคารโครงการขวางทิศทางลมตอที่พักอาศัยของทานและสงผลกระทบตอทาน
14. เงาจากอาคารโครงการมีประโยชนชวยทําใหอาคารของทานรมเย็นขึ้น และสงผลกระทบตอทาน
15. เงาจากอาคารโครงการ ทําใหที่พักอาศัยของทานขาดแสงแดด และสงผลกระทบตอทาน
16. การเกิดขึ้นของโครงการทําใหเศรษฐกิจบริเวณนี้ดีขึ้น และสงผลกระทบทางบวกตอทาน
17. อื่นๆ โปรดระบุ

ขอบพระคุณที่ทานรวมแสดงความคิดเห็นตอโครงการ
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เรียน ทานเจาของบานเลขที่..............…………………………...……………………………ลงวันที่……………………………………..
เนื่องจากมีก ารกอสรางโครงการอาคารชุด ดิ ออริจ ิ้น ลาดพราว 111 ประกอบดวย อาคารชุด พัก อาศัย
สูง 23 ชั้น และชั้นลอย 1 ชั้น จํานวน 1 อาคาร ซึ่งบานพักอาศัยของทานอยูในพื้นทีศ่ ึกษาและอาจไดรับผลกระทบจาก
การพัฒนาโครงการ โดยโครงการตัง้ อยูที่ ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร ดําเนินการโดย
บริษทั ออริจิ้น ลาดพราว จํากัด คาดวาบานพักอาศัยของทานจะไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ
ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทาน จึงขอความอนุเคราะหใหทานแสดงความคิดเห็น
ตอผลกระทบของโครงการ ตามแบบสอบถามที่แนบมา และขอความกรุณาใหทานสงกลับ ซึ่งทางบริษทั ที่ปรึกษาดานสิ่ง
แวดลอมของโครงการ ไดจาหนาซองไวใหแลว (ไมตองติดแสตมป) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2563 หรือหลังจากที่ทาน
ไดรับเอกสาร 20 วัน
ทัง้ นี้ ขอมูล ที่ทานแสดงความคิด เห็นในแบบสอบถามฉบับ นี้ ทางบริษ ทั ฯ ใชขอมูลในการประกอบรายงาน
ผลกระทบสิง่ แวดลอม (EIA) โดยเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) และสํานัก
สิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาขออนุญาตกอสรางอาคารเทานั้น
และหากมีข อสงสัย และซักถามเพิ่ม เติม สามารถติด ตอสอบถามที่ คุณ เสาวลัก ษณ โทร.02-9621445-8
(วันจันทร-ศุกร เวลา 10.00 น.-16.00 น.)
ขอขอบพระคุณที่รวมแสดงความคิดเห็น

(พับตามรอยประ)
ใบอนุญาตเลขที ปน. / ปณศ.ปากเกร็ดถ้าฝาก
ส่งในประเทศไม่ตอ้ งผนึกตราไปรษณี ยากร

บริการธุรกิจตอบรับ

กรุณาสง
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด
เลขที่ 50/86-87 ม.5 ซอยแจงวัฒนะ-ปากเกร็ด 15
ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร 02-9621445-8
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ชุดที่.......

กรุณาสงคืน ตามที่อยูดานหลังโดยไมตองติดแสตมป
กลุมสถานประกอบการ

แบบสอบถามการแสดงความคิดเห็นตอการกอสราง
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111
ตั้งอยูที่ ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
เจาของโครงการ : บริษัท พารค พิลลาร จํากัด
***ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามฉบับนี้ ใชเพื่อประกอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) เทานั้น***

ชือ่ -สกุลของผูตอบแบบสอบถาม.....….........…...................................….............………………………………………………………………………….......
ที่อยู ...............................................................…………………………………………………………………………………………………………………..…………..
เบอรโทร. ..............................................………………………………..E-mail. ........................................…………………………………………………….
เจาของกิจการ ยินดีใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะตอโครงการดวยตัวเอง
เจาของกิจการ ไมสามารถใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะตอโครงการดวยตัวเอง เนื่องจาก (ระบุ)..…………………………………..…..……………..……
มอบหมายให……………………………………………………สถานภาพในสถานประกอบการ..…..….…..….…..….….……เปนตัวแทนแสดงขอคิดเห็น
ไมขอแสดงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะใดๆตอโครงการ เนื่องจาก (ระบุ).…..…..…..……………..…..….…..…..……………………………………………
…..…..…..……………..…..….…..…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ทั้งนี้ หากทานมีขอสงสัย หรือตองการสอบถามรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติม กรุณาติดตอ คุณเสาวลักษณ โทรศัพท 02-962-1445-8 หรือ
email: contact2ecosystem@gmail.com

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. สถานภาพในสถานประกอบ
1) เจาของกิจการ

2) พนักงาน
2.1) ผูจัดการ

2.2) ลูกจาง

1) ชาย

2) หญิง

1) 21-30 ป

2) 31-40 ป

3) 41-50 ป

4) 51-60 ป

5) 61 ปขึ้นไป

2. เพศ
3. อายุ..............ป

4. สถานภาพการสมรส
1) โสด

2) สมรส

3) หมาย

4) หยาราง

2) อิสลาม

3) คริสต

4) อื่นๆ (ระบุ)..........

1)ตํ่ากวาประถมศึกษา

2) ประถมศึกษา

3) มัธยมศึกษาตอนตน

4) มัธยมศึกษาตอนปลาย

5) อนุปริญญา

6) ปริญญาตรี

7) สูงกวาปริญญาตรี

5. ศาสนา
1) พุทธ
6. การศึกษาจบสูงสุด

7. ระยะเวลาที่ทํางานในหนวยงานนี้ …………………………………………………………………… ป
8. ภูมิลําเนา
1) อยูที่นี่ตั้งแตเกิด
000000000

2) ยายมาจากที่อื่น (ระบุ) ………………………………………………………. เปนระยะเวลา ………………………

ผ 5-28

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของสถานประกอบการ 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1. ชื่อสถานประกอบการ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ที่ตั้ง ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ประเภทกิจการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. จํานวนพนักงาน/ลูกจางทั้งหมด (รวมทานดวย) …………………………………………………………...คน
5. ระยะเวลาในการเปดดําเนินการ ………………………………………………………………… ป
6. วันเปดทําการของสถานประกอบการ
1) จันทร-ศุกร

2) จันทร-เสาร

3) อื่นๆ (ระบุ) …………………..…………….

2) อาคารสํานักงาน/โรงงาน

3) ทาวนเฮาส

7. ลักษณะอาคารของสถานประกอบการ
1) ตึกแถว/อาคารพาณิชย

4) อื่นๆ (ระบุ).….….….……………………………..……………..…
8. สถานภาพการถือครอง
1) เปนเจาของอาคาร

2) ผูเชา

3) อื่นๆ (ระบุ).….….….…………………………

9. การใชประโยชนอาคาร
1) เปนสถานประกอบการอยางเดียว

2) เปนที่อยูอาศัย และสถานประกอบการ

10. รายไดของสถานประกอบการ …........บาท/เดือน
1) นอยกวา 10,000 บาท

2) 10,001-20,000 บาท

3) 20,001-30,000 บาท

4) 30,001-40,000 บาท

5) 40,001-50,000 บาท

6) มากกวา 50,000 บาทขึ้นไป

11. รายจายของสถานประกอบการ ….........บาท/เดือน
1) นอยกวา 10,000 บาท

2) 10,001-20,000 บาท

3) 20,001-30,000 บาท

4) 30,001-40,000 บาท

5) 40,001-50,000 บาท

6) มากกวา 50,000 บาทขึ้นไป

สวนที่ 3 ขอมูลดานสุขภาพอนามัย ระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดลอมในปจจุบัน
1. ในชวง 1 ปที่ผานมา ทานหรือบุคคลในสถานประกอบการ มีอาการเจ็บปวย หรือโรคประจําตัวที่ตองเขารับการรักษาเปนประจําหรือไม
1) เคย

2) ไมเคย (ขามไปตอบขอ 4)

2. สวนใหญเจ็บปวยดวยโรคอะไรมากที่สุด (ตอบไดมากกวาหนึ่งคําตอบ)
1) โรคระบบไหลเวียนเลือด

2) โรคระบบหายใจ เชน ภูมิแพ

3) โรคระบบทางเดินอาหาร

4) โรคเบาหวาน

5) โรคเกี่ยวกับระบบกลามเนื้อ

6) โรคเกี่ยวกับกระดูก

7) โรคเกี่ยวกับผิวหนัง

8) โรคประจําตัว

9) อื่นๆ (ระบุ).….….….……………………………..……………..

3. การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย สวนใหญทานหรือบุคคลในกิจการของทานเขารับการรักษาที่ไหน
1) โรงพยาบาล

2) คลีนิก

3) สถานบริการสาธารณสุข

4) ซื้อยามาทานเอง

5) อื่นๆ (ระบุ).….….….……………………………..……………..…

4. สวัสดิการทางสุขภาพ
1) บัตรทอง

2) สิทธิการรักษาพยาบาลขาราชการ/พนักงานของรัฐ

3) สิทธิประกันสังคม

4) สิทธิสวัสดิการและประกันสุขภาพ อื่นๆ โปรดระบุ ….......……………………………………...……………...

5) ไมมี
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5. คารักษาบริการของทานหรือบุคคลในกิจการของทานแตละครั้งประมาณ..............................บาท
1) ใชสวัสดิการทางสุขภาพ

2) นอยกวา 100 บาท/ครั้ง

4) 500-1,000 บาท/ครั้ง

5) มากกวา 1,000 บาท/ครั้งขึ้นไป

3) 100-500 บาท/ครั้ง

6. ความถี่ในการเขารับการรักษาทานหรือบุคคลในกิจการของทาน.......................................เดือน/ครั้ง
1) นอยกวา 3 เดือน/ครั้ง

2) 3-6 เดือน/ครั้ง

3) 6-9 เดือน/ครั้ง

4) 9-12 เดือน/ครั้ง

5) มากกวา 12 เดือน/ครั้ง

สวนที่ 4 ขอมูลดานระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดลอมในปจจุบัน (กอนมีการกอสรางโครงการ)
1. ทานคิดวาชุมชนและบริเวณใกลเคียงของทานประสบปญหาดานระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดลอมอื่นๆ หรือไม
(สภาพปจจุบันกอนมีโครงการ)
ระดับปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
ประสบปญหา
สภาพปญหาดานระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดลอมในปจจุบัน
มาก
(3)

ปานกลาง
(2)

นอย
(1)

ไมประสบ
ปญหา
(0)

1. บริเวณที่พักอาศัยของทานประสบปญหาการทรุดตัวของดินหรือไม
2. ทานประสบปญหาเกี่ยวกับคุณภาพอากาศและฝุนละอองรบกวนบางหรือไม
แหลงกําเนิดที่รบกวนทาน ไดแก โปรดระบุ …………………………………...………………..………………….
3. ทานประสบปญหาเกี่ยวกับเสียงดังรบกวนบางหรือไม
แหลงกําเนิดที่รบกวนทาน ไดแก โปรดระบุ …………………………………….……………..……………………
4. ทานประสบปญหาเกี่ยวกับแรงสั่นสะเทือนจากการกอสรางหรือการคมนาคมขางเคียงบางหรือไม
แหลงกําเนิดที่รบกวนทาน ไดแก โปรดระบุ …………………………………….………………………..…………
5. ทานประสบปญหาเกี่ยวกับการใชนํ้าประปา จากการใหบริการของการประปานครหลวงฯ หรือไม
6. ทานไดรับปญหาจากการใหบริการของไฟฟาหรือไม เชน ไฟฟาดับบอย ไฟตก เปนตน
7. กรณีทท่ี านไดรับบริการเก็บขนขยะจากสํานักงานเขตฯ ทานประสบปญหาเกีย่ วกับการจัดเก็บมูลฝอย หรือไม
1) มีปญหาขยะตกคาง
2) มีปญหาเกี่ยวกับถังรองรับขยะไมเพียงพอ
3) ไมมีถังรองรับขยะหรือที่ตั้งถังขยะ
4) อื่นๆ (ระบุ)……………….…………………………
8. ชุมชนของทานเคยประสบปญหานํ้าทวมขังหรือไม (เชน นํ้าทวมขังเมื่อฝนตกหนักติดตอกัน)
เมื่อฝนตกหนักติดตอกัน เปนระยะเวลา…………...…...ชั่วโมง ความสูงนํ้า ……….....……. เซนติเมตร
9. ทานประสบปญหาเกี่ยวกับสภาพการจราจรติดขัดบางหรือไม
เกิดขึ้นบนถนน……………………………………...……………………. ในชวงเวลา …............................….....
10. ชุมชนทานมีปญหาเกี่ยวกับการกออาชญากรรมบางหรือไม (เชน ปลน ลักขโมย เปนตน)
11. ทานประสบปญหาการบดบังทัศนียภาพจากอาคารขางเคียงบางหรือไม
12. ทานประสบปญหาการบดบังทิศทางลมจากอาคารขางเคียงบางหรือไม
13. ทานประสบปญหาการบดบังแสงแดดจากอาคารขางเคียงบางหรือไม
14. สภาพปญหาอื่นๆ ที่พบในชุมชนที่อยูบริเวณโดยรอบ โปรดระบุ
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2. ปจจุบันเครื่องรับโทรทัศนของทานรับสัญญาณภาพจากชองทางใด โปรดระบุ
1) จานสัญญาณดาวเทียม
2) เสาอากาศ
4) ทางอินเตอรเน็ต (Fiber optic/Co-Axial)
3. ทานมีปญหาการรับสัญญาณโทรทัศนหรือไม
1) มี
2) ไมมี

สวนที่ 5 การรับรูขาวสารของโครงการ
1. ทานคิดวาขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 ศึกษาชวงกอสราง-รื้อถอนสํานักงานขาย
และชวงเปดดําเนินการ ครอบคลุมเพียงพอหรือไม
1) เพียงพอ

2) ไมเพียงพอ (ระบุ) ใหศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง…………………………………………………...………………..

2. ทานทราบหรือไมวาจะมีการกอสรางโครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111
1) ไมทราบ (ขามไป สวนที่ 6)

2) ทราบ

3. ถาทราบ ทานทราบจากแหลงใด
1) ปายโฆษณาของโครงการ

2) เปนทางผาน/อยูใกลบาน

3) เจาหนาทีโ่ ครงการมาแจกเอกสารประชาสัมพันธ

4) เพื่อนบาน/คนในครอบครัว

5) อื่นๆ (ระบุ).….….….……………………………..………………………………………………………………...…

สวนที่ 6 ความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการ ชวงกอสราง และชวงเปดดําเนินการ
1. ทานคิดวาการกอสรางโครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 จะกอใหเกิดผลกระทบตอทานในระดับใดบาง (ชวงกอสราง-

รือ้ ถอนสํานักงานขาย)
ระดับผลกระทบที่คาดวาจะไดรับ

ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับทาน
ชวงกอสราง-รือ้ ถอนสํานักงานขาย

มีผลกระทบ
มาก
(3)

ปานกลาง
(2)

นอย
(1)

ไมมีผล
กระทบ
(0)

1. ทําใหเกิดการทรุดตัวของดิน และสงผลกระทบตอทาน
2. ฝุนละอองจากกิจกรรมการกอสรางสงผลกระทบตอทาน
3. เสียงดังจากกิจกรรมการกอสรางและการคมนาคมขนสง สงผลกระทบตอทาน
4. แรงสั่นสะเทือนจากการทํารากฐานและการคมนาคมขนสง สงผลกระทบตอทาน
5. แรงดันนํ้าประปาลดลง สงผลกระทบตอทาน
6. ไฟฟาตกหรือกระแสไฟฟาชุมชนไมเพียงพอ สงผลกระทบตอทาน
7. กลิ่นเหม็นรบกวนจากขยะมูลฝอยและนํ้าเสีย สงผลกระทบตอทาน
8. การระบายนํ้าและนํ้าทวมขังบริเวณพื้นที่ใกลเคียง สงผลกระทบตอทาน
9. นํ้าเสียจากกิจกรรมการกอสราง กิจกรรมของคนงาน สงผลกระทบตอทาน
10. การจราจร สงผลกระทบตอทาน
10.1 การกีดขวางจราจรจากการขนสงวัสดุกอสรางและคนงาน
10.2 อุบัติเหตุจากรถบรรทุกวัสดุกอสราง
11. กิจกรรมกอสรางสงผลตอสุขภาพของทาน โปรดระบุ
1) ระบบทางเดินหายใจ
2) เครียด/พักผอนนอย
3) อื่นๆ (ระบุ)……………….…………………………………………………………………………………….……
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ระดับผลกระทบที่คาดวาจะไดรับ

ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับทาน
ชวงกอสราง-รือ้ ถอนสํานักงานขาย

มีผลกระทบ
มาก
(3)

ปานกลาง
(2)

นอย
(1)

ไมมีผล
กระทบ
(0)

12. โรคระบาดที่เกิดขึ้นจากคนงานกอสราง และสงผลกระทบตอทาน
13. ความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมในชวงการกอสราง และสงผลกระทบตอทาน
14. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของชุมชนที่อยูบริเวณโดยรอบ และสงผลกระทบตอทาน
14.1 การตกหลนของวัสดุกอสราง
14.2 คนงานกอสรางลักขโมยของ
15. อาคารโครงการบดบังสัญญาณโทรทัศนตอที่พักอาศัยของทานและสงผลกระทบตอทาน
16. การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพ ทัศนียภาพ และสงผลกระทบตอทาน
17. อาคารโครงการขวางทิศทางลมตอที่พักอาศัยของทานและสงผลกระทบตอทาน
18. เงาจากอาคารโครงการมีประโยชนชวยทําใหอาคารของทานรมเย็นขึ้น และสงผลกระทบตอทาน
19. เงาจากอาคารโครงการ ทําใหที่พักอาศัยของทานขาดแสงแดด และสงผลกระทบตอทาน
20. อื่นๆ โปรดระบุ

ผ 5-32

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

2. ทานคิดวาเมื่อกอสรางเสร็จและเปดใชอาคารจะกอใหเกิดผลกระทบตอทานในดานใดบาง (ชวงเปดดําเนินการ)
ระดับผลกระทบที่คาดวาจะไดรับ

ผลกระทบทีค่ าดวาจะเกิดขึน้

มีผลกระทบ

เมือ่ เปดใชอาคาร

มาก
(3)

ปานกลาง
(2)

นอย
(1)

ไมมีผล
กระทบ
(0)

1. ไอเสียรถยนตจากการวิ่งเขาออกพื้นที่โครงการ และสงผลกระทบตอทาน
2. เสียงจากรถยนต และกิจกรรมจากโครงการ และสงผลกระทบตอทาน
3. โครงการแยงใชนํ้าประปาของชุมชน อาจทําใหแรงดันนํ้าประปาลดลงและสงผลกระทบตอทาน
4. โครงการใชไฟฟาอาจทําใหไฟตกหรือกระแสไฟฟาไมเพียงพอ และสงผลกระทบตอทาน
5. กลิ่นเหม็นและนํ้าเสียจากหองพักขยะรวมของโครงการ และสงผลกระทบตอทาน
6. การระบายนํ้าและนํ้าทวมขังพื้นที่โดยรอบ และสงผลกระทบตอทาน
7. นํ้าเสียจากกิจกรรมของผูพักอาศัยระบายออกสูพื้นที่ภายนอกและสงผลกระทบตอทาน
8. การจราจรติดขัดเพราะมีรถใชถนนมากขึ้น และสงผลกระทบตอทาน
9. อุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม และสงผลกระทบตอทาน
10. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากผูพักอาศัยในโครงการ และสงผลกระทบตอทาน
11. อาคารโครงการบดบังสัญญาณโทรทัศนตอที่พักอาศัยของทานและสงผลกระทบตอทาน
12. การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพ ทัศนียภาพ และสงผลกระทบตอทาน
13. อาคารโครงการขวางทิศทางลมตอที่พักอาศัยของทานและสงผลกระทบตอทาน
14. เงาจากอาคารโครงการมีประโยชนชวยทําใหอาคารของทานรมเย็นขึ้น และสงผลกระทบตอทาน
15. เงาจากอาคารโครงการ ทําใหที่พักอาศัยของทานขาดแสงแดด และสงผลกระทบตอทาน
16. การเกิดขึ้นของโครงการทําใหเศรษฐกิจบริเวณนีด้ ีขึ้น และสงผลกระทบทางบวกตอทาน
17. อื่นๆ โปรดระบุ

ขอบพระคุณที่ทานรวมแสดงความคิดเห็นตอโครงการ
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เรียน ทานเจาของสถานประกอบการเลขที่..............………………………………………………………………………………...
เนื่องจากมีการกอสราง โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 ประกอบดวย อาคารชุดพักอาศัย สูง 23
ชั้น และชั้นลอย 1 ชั้น จํานวน 1 อาคาร ซึ่งสถานประกอบการของทานอยูในพื้นที่ศึกษาและอาจไดรับผลกระทบจาก
การพัฒนาโครงการ โดยโครงการตัง้ อยูที่ ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร ดําเนินการโดย
บริษัท พารค พิลลาร จํากัด คาดวาสถานประกอบการของทานจะไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ
ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทาน จึงขอความอนุเคราะหใหทานแสดงความคิดเห็นตอ
ผลกระทบที่อาจเกิดจากโครงการ ตามแบบสอบถามที่แนบมา และขอความกรุณาใหทานสงกลับ ซึง่ ทางบริษัทที่ปรึกษา
ดานสิง่ แวดลอมของโครงการ ไดจาหนาซองไวใหแลว (ไมตองติดแสตมป) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563
ทั้งนี้ ขอมูลที่ทานแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามฉบับนี้ ทางบริษัทฯ ใชขอมูลในการประกอบรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอม (EIA) โดยเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)
และสํานักสิง่ แวดลอม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาขออนุญาตกอสรางอาคารเทานั้น
หากมีขอสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สามารถติดตอสอบถามที่ คุณเสาวลักษณ โทร.02-9621445-8 (วันจันทร-ศุกร
เวลา 10.00 น.-16.00 น.)

ขอขอบพระคุณทีร่ วมแสดงความคิดเห็น

(พับตามรอยประ)
ใบอนุญาตเลขที ปน. / ปณศ.ปากเกร็ดถ้าฝาก
ส่งในประเทศไม่ตอ้ งผนึกตราไปรษณี ยากร

บริการธุรกิจตอบรับ

กรุณาสง
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด
เลขที่ 50/86-87 ม.5 ซอยแจงวัฒนะ-ปากเกร็ด 15
ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร 02-9621445-8
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ชุดที่.......

กรุณาสงคืน ตามที่อยูดานหลังโดยไมตองติดแสตมป
กลุมพื้นที่ออนไหว

แบบสอบถามความคิดเห็นตอการกอสราง
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111
ตั้งอยูที่ ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
เจาของโครงการ : บริษัท ออริจิ้น ลาดพราว จํากัด
***ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามฉบับนี้ ใชเพื่อประกอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) เทานั้น***
ชื่อ-สกุลของผูตอบแบบสอบถาม…………………………………………………………………………………………………………………....……………………..……...
ที่อยู ...............................................................…………………………………………………………………………………………………………………..…………..….
เบอรโทร. ..............................................………………………………..E-mail. ........................................………………………………………………………..
หัวหนาหนวยงาน ยินดีใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะตอโครงการดวยตัวเอง
หวั หนาหนวยงาน ไมสามารถใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะตอโครงการดวยตัวเอง เนื่องจาก (ระบุ)..…..…..……………..………………...…………………
มอบหมายให…………………………………………………………..สถานภาพในหนวยงาน..…..….…..….…..….….….…..………..เปนตัวแทนแสดงขอคิดเห็น
ไมขอแสดงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะใดๆตอโครงการ เนื่องจาก (ระบุ).…..…..…..……………..…..….…..…..…………………………………..……………..
…..…..…..……………..…..….…..…..…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..
ทั้งนี้ หากทานมีข อสงสัย หรือตองการสอบถามรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติม กรุณ าติดตอ คุณเสาวลัก ษณ โทรศัพท 02-962-1445-8
หรือ email: contact2ecosystem@gmail.com

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามในหนวยงาน

1) ผูอํานวยการ/เจาอาวาส/ศิษยาภิบาล/โตะอิหมาม

2) รองผูอํานวยการ/รองเจาอาวาส

3) ครู/เจาหนาที่/พนักงาน/ลูกจาง

4) อื่น ๆ (ระบุ) …………………………………….……………………………

2. เพศ

1) ชาย

2) หญิง

3. อายุ..............ป
1) 21-30 ป

2) 31-40 ป

4) 51-60 ป

5) 61 ปขึ้นไป

3) 41-50 ป

4. สถานภาพการสมรส
1) โสด

2) สมรส

3) หมาย

4) หยาราง

2) อิสลาม

3) คริสต

4) อื่นๆ (ระบุ).....………………....

1) ตํ่ากวาประถมศึกษา

2) ประถมศึกษา

3) มัธยมศึกษาตอนตน

4) มัธยมศึกษาตอนปลาย

5) อนุปริญญา

6) ปริญญาตรี

5. ศาสนา
1) พุทธ
6. การศึกษาจบสูงสุด

7) สูงกวาปริญญาตรี
7. ระยะเวลาที่ทํางานในหนวยงานนี้ …………………………………………………………………… ป
8. วันเปดทําการของหนวยงาน
1) จันทร-ศุกร

2) จันทร-เสาร

3) อื่นๆ (ระบุ) …………………..…………………………………………….…
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สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา/ ศาสนสถาน/ สถานพยาบาล และสถานที่ราชการ
รายละเอียดของหนวยงาน
1. กรณีเปนสถานศึกษา
จํานวนเจาหนาที่/ครู ………………………………………………… คน จํานวนนักเรียน …………………………………………….คน
เปดสอนระดับ ……………………………………………………………………………….สังกัด …………………………………………………………………………………
2. กรณีเปนศาสนสถาน
จํานวนพระสงฆ ……………………………………รูป จํานวนสามเณร ………………………….………รูป จํานวนแมชี …………………………..…………คน
ผูอยูดูแลวัด ………………………………คน อิหมาม ……………………………คน ผูดูแลที่อยูประจําคริสตจักร /มัสยิด ………………………………….คน
ภายในศาสนสถานมีโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนราชกิจจานุเบกษาหรือไม (ถามีโปรดระบุ) …………………………………………………………...………
3. กรณีเปนสถานพยาบาล
จํานวนบุคลากร/แพทย/พยาบาล………………………………….….….…….…คน จํานวนเตียง …………………………………เตียง
โรคที่เขารับการรักษาสูงสุด (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
4. กรณีเปนสถานที่ราชการ
จํานวนบุคลากรในหนวยงาน……………………………..….….…..…..…..…..…….....………คน

สวนที่ 3 ขอมูลดานสุขภาพอนามัย
1. ในชวง 1 ปที่ผานมา ผูตอบแบบสัมภาษณมีอาการเจ็บปวย หรือโรคประจําตัวที่ตองเขารับการรักษาหรือไม
1) เคย

2) ไมเคย (ขามไปตอบขอ 3)

2. สวนใหญเจ็บปวยดวยโรคอะไรมากที่สุด (ตอบไดมากกวาหนึ่งคําตอบ)
1) โรคระบบไหลเวียนเลือด

2) โรคระบบหายใจ เชน ภูมิแพ

3) โรคระบบทางเดินอาหาร

4) โรคเบาหวาน

5) โรคเกี่ยวกับระบบกลามเนื้อ

6) โรคเกี่ยวกับกระดูก

7) โรคเกี่ยวกับผิวหนัง

8) โรคประจําตัว

9) อื่นๆ (ระบุ).….….….……………………………..………..

3. การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย สวนใหญทานผูตอบแบบสัมภาษณเขารับการรักษาที่ไหน
1) โรงพยาบาล

2) คลีนิก

3) สถานบริการสาธารณสุข

4) ซื้อยามาทานเอง

5) อื่นๆ (ระบุ).….….….…………………………………………………………………………………..……………..…

4. สวัสดิการทางสุขภาพ
1) บัตรทอง

2) สิทธิการรักษาพยาบาลขาราชการ/พนักงานของรัฐ

3) ไมมี

4) สิทธิประกันสังคม

5) สิทธิสวัสดิการและประกันสุขภาพ อื่นๆ โปรดระบุ ….......…………………………...…………………...

5. คารักษาบริการของทานผูตอบแบบสัมภาษณแตละครั้งประมาณ..............................บาท
1) ใชสวัสดิการทางสุขภาพ

2) นอยกวา 100 บาท/ครั้ง

4) 500-1,000 บาท/ครั้ง

5) มากกวา 1,000 บาท/ครั้งขึ้นไป

3) 100-500 บาท/ครั้ง

6. ความถี่ในการเขารับการรักษาทานผูตอบแบบสัมภาษณ.......................................เดือน/ครั้ง
1) นอยกวา 3 เดือน/ครั้ง

2) 3-6 เดือน/ครั้ง

4) 9-12 เดือน/ครั้ง

5) มากกวา 12 เดือน/ครั้ง
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สวนที่ 4 ขอมูลดานระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดลอมในปจจุบนั (กอนมีการกอสรางโครงการ)
1. ทานคิดวาชุมชนและบริเวณใกลเคียงของทานประสบปญหาดานระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดลอมอืน่ ๆ หรือไม
(สภาพปจจุบันกอนมีโครงการ)
ระดับปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
ประสบปญหา

สภาพปญหาดานระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดลอมในปจจุบัน
มาก
(3)

ปานกลาง
(2)

นอย
(1)

ไมประสบ
ปญหา
(0)

1. บริเวณที่พักอาศัยของทานประสบปญหาการทรุดตัวของดินหรือไม
2. ทานประสบปญหาเกี่ยวกับคุณภาพอากาศและฝุนละอองรบกวนบางหรือไม
แหลงกําเนิดที่รบกวนทาน ไดแก โปรดระบุ …………………………………...………………..………………….
3. ทานประสบปญหาเกี่ยวกับเสียงดังรบกวนบางหรือไม
แหลงกําเนิดที่รบกวนทาน ไดแก โปรดระบุ …………………………………….……………..……………………
4. ทานประสบปญหาเกี่ยวกับแรงสั่นสะเทือนจากการกอสรางหรือการคมนาคมขางเคียงบางหรือไม
แหลงกําเนิดที่รบกวนทาน ไดแก โปรดระบุ …………………………………….………………………..…………
5. ทานประสบปญหาเกี่ยวกับการใชนํ้าประปา จากการใหบริการของการประปานครหลวงฯ หรือไม
6. ทานไดรับปญหาจากการใหบริการของไฟฟาหรือไม เชน ไฟฟาดับบอย ไฟตก เปนตน
7. กรณีที่ทานไดรับบริการเก็บขนขยะจากสํานักงานเขตฯ ทานประสบปญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บ
มูลฝอย หรือไม
1) มีปญหาขยะตกคาง
2) มีปญหาเกี่ยวกับถังรองรับขยะไมเพียงพอ
3) ไมมีถังรองรับขยะหรือที่ตั้งถังขยะ
4) อื่นๆ (ระบุ)……………….…………………………
8. ชุมชนของทานเคยประสบปญหานํ้าทวมขังหรือไม (เชน นํ้าทวมขังเมื่อฝนตกหนักติดตอกัน)
เมื่อฝนตกหนักติดตอกัน เปนระยะเวลา…………...…...ชั่วโมง ความสูงนํ้า ……….....……. เซนติเมตร
9. ทานประสบปญหาเกี่ยวกับสภาพการจราจรติดขัดบางหรือไม
เกิดขึ้นบนถนน……………………………………...……………………. ในชวงเวลา …............................….....
10. ชุมชนทานมีปญหาเกี่ยวกับการกออาชญากรรมบางหรือไม (เชน ปลน ลักขโมย เปนตน)
11. ทานประสบปญหาการบดบังทัศนียภาพจากอาคารขางเคียงบางหรือไม
12. ทานประสบปญหาการบดบังทิศทางลมจากอาคารขางเคียงบางหรือไม
13. ทานประสบปญหาการบดบังแสงแดดจากอาคารขางเคียงบางหรือไม
14. สภาพปญหาอื่นๆ ที่พบในชุมชนที่อยูบริเวณโดยรอบ โปรดระบุ
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2. ปจจุบันเครื่องรับโทรทัศนของทานรับสัญญาณภาพจากชองทางใด โปรดระบุ
1) จานสัญญาณดาวเทียม
2) เสาอากาศ
3) ทางอินเตอรเน็ต (Fiber optic/Co-Axial)
3. ทานมีปญหาการรับสัญญาณโทรทัศนหรือไม
1) มี
2) ไมมี

สวนที่ 5 การรับรูขาวสารของโครงการ
1. ทานคิดวาขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 ศึกษาชวงกอสราง-ชวงรื้อถอนอาคาร
สํานักงานขาย และชวงเปดดําเนินการ ครอบคลุมเพียงพอหรือไม
1) เพียงพอ

2) ไมเพียงพอ (ระบุ) ใหศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง…………………………………………………...………………..

2. ทานทราบหรือไมวาจะมีการกอสรางโครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111
1) ไมทราบ (ขามไป สวนที่ 6)

2) ทราบ

3. ถาทราบ ทานทราบจากแหลงใด
1) ปายโฆษณาของโครงการ

2) เปนทางผาน/อยูใกลบาน

4) เพื่อนบาน/คนในครอบครัว

5) อื่นๆ (ระบุ).….….….……………………………..………………………………………………………………...…
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สวนที่ 6 ความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการ ชวงกอสราง-รื้อถอนสํานักงานขาย และชวงเปดดําเนินการ
1. ทานคิดวาการกอสรางโครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111 จะกอใหเกิดผลกระทบตอทานในระดับใดบาง (ชวงกอสราง-

รื้อถอนสํานักงานขาย)
ระดับผลกระทบที่คาดวาจะไดรับ

ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับทาน
ชวงกอสราง-รื้อถอนสํานักงานขาย

มีผลกระทบ
มาก
(3)

ปานกลาง
(2)

นอย
(1)

ไมมีผล
กระทบ
(0)

1. ทําใหเกิดการทรุดตัวของดิน และสงผลกระทบตอทาน
2. ฝุนละอองจากกิจกรรมการกอสรางสงผลกระทบตอทาน
3. เสียงดังจากกิจกรรมการกอสรางและการคมนาคมขนสง สงผลกระทบตอทาน
4. แรงสั่นสะเทือนจากการทํารากฐานและการคมนาคมขนสง สงผลกระทบตอทาน
5. แรงดันนํ้าประปาลดลง สงผลกระทบตอทาน
6. ไฟฟาตกหรือกระแสไฟฟาชุมชนไมเพียงพอ สงผลกระทบตอทาน
7. กลิ่นเหม็นรบกวนจากขยะมูลฝอยและนํ้าเสีย สงผลกระทบตอทาน
8. การระบายนํ้าและนํ้าทวมขังบริเวณพื้นที่ใกลเคียง สงผลกระทบตอทาน
9. นํ้าเสียจากกิจกรรมการกอสราง กิจกรรมของคนงาน สงผลกระทบตอทาน
10. การจราจร สงผลกระทบตอทาน
10.1 การกีดขวางจราจรจากการขนสงวัสดุกอสรางและคนงาน
10.2 อุบัติเหตุจากรถบรรทุกวัสดุกอสราง
11. กิจกรรมกอสรางสงผลตอสุขภาพของทาน โปรดระบุ
1) ระบบทางเดินหายใจ
2) เครียด/พักผอนนอย
3) อื่นๆ (ระบุ)……………….…………………………………………………………………………………….……
12. โรคระบาดที่เกิดขึ้นจากคนงานกอสราง และสงผลกระทบตอทาน
13. ความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมในชวงการกอสราง และสงผลกระทบตอทาน
14. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของชุมชนที่อยูบริเวณโดยรอบ และสงผลกระทบตอทาน
14.1 การตกหลนของวัสดุกอสราง
14.2 คนงานกอสรางลักขโมยของ
15. อาคารโครงการบดบังสัญญาณโทรทัศนตอที่พักอาศัยของทานและสงผลกระทบตอทาน
16. การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพ ทัศนียภาพ และสงผลกระทบตอทาน
17. อาคารโครงการขวางทิศทางลมตอที่พักอาศัยของทานและสงผลกระทบตอทาน
18. เงาจากอาคารโครงการมีประโยชนชวยทําใหอาคารของทานรมเย็นขึ้น และสงผลกระทบตอทาน
19. เงาจากอาคารโครงการ ทําใหที่พักอาศัยของทานขาดแสงแดด และสงผลกระทบตอทาน
20. อื่นๆ โปรดระบุ
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2. ทานคิดวาเมื่อกอสรางเสร็จและเปดใชอาคารจะกอใหเกิดผลกระทบตอทานในดานใดบาง (ชวงเปดดําเนินการ)
ระดับผลกระทบที่คาดวาจะไดรับ

ผลกระทบทีค่ าดวาจะเกิดขึน้

มีผลกระทบ

เมือ่ เปดใชอาคาร

มาก
(3)

ปานกลาง
(2)

นอย
(1)

ไมมีผล
กระทบ
(0)

1. ไอเสียรถยนตจากการวิ่งเขาออกพื้นที่โครงการ และสงผลกระทบตอทาน
2. เสียงจากรถยนต และกิจกรรมจากโครงการ และสงผลกระทบตอทาน
3. โครงการแยงใชนํ้าประปาของชุมชน อาจทําใหแรงดันนํ้าประปาลดลงและสงผลกระทบตอทาน
4. โครงการใชไฟฟาอาจทําใหไฟตกหรือกระแสไฟฟาไมเพียงพอ และสงผลกระทบตอทาน
5. กลิ่นเหม็นและนํ้าเสียจากหองพักขยะรวมของโครงการ และสงผลกระทบตอทาน
6. การระบายนํ้าและนํ้าทวมขังพื้นที่โดยรอบ และสงผลกระทบตอทาน
7. นํ้าเสียจากกิจกรรมของผูพักอาศัยระบายออกสูพื้นที่ภายนอกและสงผลกระทบตอทาน
8. การจราจรติดขัดเพราะมีรถใชถนนมากขึ้น และสงผลกระทบตอทาน
9. อุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม และสงผลกระทบตอทาน
10. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากผูพักอาศัยในโครงการ และสงผลกระทบตอทาน
11. อาคารโครงการบดบังสัญญาณโทรทัศนตอที่พักอาศัยของทานและสงผลกระทบตอทาน
12. การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพ ทัศนียภาพ และสงผลกระทบตอทาน
13. อาคารโครงการขวางทิศทางลมตอที่พักอาศัยของทานและสงผลกระทบตอทาน
14. เงาจากอาคารโครงการมีประโยชนชวยทําใหอาคารของทานรมเย็นขึ้น และสงผลกระทบตอทาน
15. เงาจากอาคารโครงการ ทําใหที่พักอาศัยของทานขาดแสงแดด และสงผลกระทบตอทาน
16. การเกิดขึ้นของโครงการทําใหเศรษฐกิจบริเวณนี้ดีขึ้น และสงผลกระทบทางบวกตอทาน
17. อื่น ๆ โปรดระบุ

ขอบพระคุณที่ทานรวมแสดงความคิดเห็นตอโครงการ
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เรียน ………………………………..............………………………………………………ลงวันที่……………………………………………………….
เนื่องจากมีก ารกอสรางโครงการอาคาร ชุด ดิ ออริจ ิ้น ลาดพราว 111 ประกอบดวย อาคารชุด พัก อาศัย
สูง 23 ชั้น และชั้นลอย 1 ชั้น จํานวน 1 อาคาร ซึ่งหนวยงาน/ศาสนถานของทานอยูในพืน้ ทีศ่ กึ ษาและอาจไดรับผลกระทบ
จากการพัฒนาโครงการ โดยโครงการตัง้ อยูที่ ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร ดําเนินการโดย
บริษัท ออริจิ้น ลาดพราว จํากัด คาดวาหนวยงาน/ศาสนสถานของทานจะไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ
ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึ้นกับทาน จึงขอความอนุเคราะหใหทานแสดงความคิดเห็น
ตอผลกระทบที่อาจเกิดจากโครงการ ตามแบบสอบถามทีแ่ นบมา และขอความกรุณาใหทานสงกลับ ซึง่ ทางบริษัทที่ปรึกษา
ดานสิ่งแวดลอมของโครงการ ไดจาหนาซองไวใหแลว (ไมตองติดแสตมป) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2563 หรือหลังจากที่
ทานไดรับเอกสาร 20 วัน
ทั้งนี้ ขอมูลที่ทานแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามฉบับนี้ ทางบริษัทฯ ใชขอมูลในการประกอบรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โดยเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)
และสํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาขออนุญาตกอสรางอาคารเทานั้น
และหากมีขอสงสัยและซักถามเพิ่มเติมสามารถติดตอสอบถามที่ คุณเสาวลักษณ โทร.02-9621445-8 (วันจันทรศุกร เวลา 10.00 น.-16.00 น.)
ขอขอบพระคุณที่รวมแสดงความคิดเห็น

(พับตามรอยประ)
ใบอนุญาตเลขที ปน. /
ปณศ.ปากเกร็ดถ้าฝาก
ส่งในประเทศไม่ตอ้ งผนึกตราไปรษณี ยากร

บริการธุรกิจตอบรับ

กรุณาสง
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด
เลขที่ 50/86-87 ม.5 ซอยแจงวัฒนะ-ปากเกร็ด 15
ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร 02-9621445-8
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ภาคผนวกที่ 5.1.3
เอกสารประกอบการศึกษาการมีสวนรวม
ของประชาชน ครั้งที่ 2
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กรุณาส่งคืน ตามทีอยู่ด้านหลังโดยไม่ต้องติดแสตมป์
ชุดที.......

แบบสอบถามการแสดงความเพียงพอของมาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้อม
ช่วงก่อสร้าง-รือถอนอาคารสำานักงานขาย และช่วงเปดดำาเนินการ
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 111
ตังอยู่ที ถนนถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ : บริษัท ออริจิน ลาดพร้าว จำากัด
...ข้อมูลทีได้จากแบบสอบถามฉบับนี ใช้เพือประกอบรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม (EIA) เท่านัน...
ชือ-สกุลของผู้ตอบแบบสอบถาม................................................….………………………………………………………………………....……..
ทีอยู่ ...................................................................…………………………………………………………………………………………………………….

เบอรโทร. ..............................................…………………………………..E-mail. ........................................………………………………….
เจ้าของบ้าน หรือเจ้าของกิจการ ยินดีให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อโครงการด้วยตัวเอง
เจ้าของบ้าน หรือเจ้าของกิจการ ไม่สามารถให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อโครงการด้วยตัวเอง เนืองจาก (ระบุ)..…..…..……………..……….
มอบหมายให้………………………………………………..สถานภาพในครอบครัว/สถานประกอบการ..…..….…..….….....เปนตัวแทนแสดงข้อคิดเห็น
ไม่ขอแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะใดๆต่อโครงการ เนืองจาก (ระบุ).…..…..…..……………..…..….…..…..……………………………………………..
ทังนี หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดของโครงการเพิมเติม กรุณาติดต่อ คุณณัฐภัทร โทรศัพท์ 02-962-1445-8 หรือ
email: contact2ecosystem@gmail.com

จากการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นต่อโครงการอาคารชุด ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 111 เมือวันอาทิตย์ที
12 กรกฎาคม 2563 และการสำารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบ บริษัททีปรึกษาสิงแวดล้อม ได้ปรับปรุง
มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิงแวดล้อมของโครงการตามข้อห่วงกังวลทีได้รับจากประชาชนโดยรอบ ดังนี

กรุณาพิจารณามาตรการปองกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมของโครงการ และแสดงความ
คิดเห็นถึงความเพียงพอของมาตรการ และข้อเสนอแนะ หรือมาตรการเพิมเติม
โครงการได้จัดเตรียมมาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้อมของโครงการออกเปน 3 ช่วงเวลา ประกอบด้วย
1. ช่วงก่อนก่อสร้าง-รือถอนอาคารสำานักงานขาย
2. ช่วงก่อสร้าง-รือถอนอาคารสำานักงานขาย
3. ช่วงเปดดำาเนินการ
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1. ช่วงก่อนก่อสร้าง-รือถอนอาคารสำานักงานขาย
ผลกระทบทีอาจเกิดขึน

มาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้อม ช่วงก่อนก่อสร้าง-รือถอนอาคารสำานักงานขาย
1. ติดตังปายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการ เพือให้ทราบว่าเปนการก่อสร้างโครงการอาคารชุด ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 111 สูง
23 ชัน จำานวน 1 อาคาร ระบุชือเจ้าของโครงการ สถาปนิก วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง เลขทีใบอนุญาตก่อสร้าง
และเบอร์โทรติดต่อผู้รับผิดชอบทีสามารถติดต่อได้ 24 ชัวโมง
2. จัดทำารัวชัวคราวแบบ Metal Sheet สูง 6.0 เมตร โดยรอบโครงการ เพือช่วยบดบังทัศนียภาพทีไม่เหมาะสม รวมถึงปองกันบุคคล
ภายนอกรุกลำาเข้ามาภายในพืนทีก่อสร้าง
3. จัดให้มีการวางแผนและกำาหนดขันตอนการทำางานอย่างชัดเจน ประกอบด้วย ขันตอนการก่อสร้าง ระยะเวลา และความถีของแต่ละขัน
ตอนการก่อสร้าง พร้อมทังประชาสัมพันธ์และแจ้งแผนการก่อสร้างโครงการให้กับผู้พักอาศัยใกล้เคียงโดยรอบทราบ
4. ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการกับบ้านเรือนทีอยู่ใกล้เคียงโครงการ โดยกำาหนดให้มีเจ้าหน้าทีตัวแทนจากโครงการเข้าพบปะพูด
คุยกับผู้พักอาศัยหรือเจ้าของอาคารข้างเคียงโครงการเปนประจำาตลอดช่วงก่อสร้าง พร้อมแจ้งชือและเบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบที
สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา 24 ชัวโมง หากมีการเปลียนแปลงผู้รับผิดชอบต้องแจ้งชือและเบอร์โทรศัพท์ใหม่ให้ผู้พักอาศัยโดยรอบ
ทราบ เพือให้สามารถติดต่อได้สะดวก และรับฟงความคิดเห็นความเดือดร้อนรำาคาญทีมีผลกระทบมาจากการก่อสร้างโครงการ เพือนำา
มาปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน
5. จัดให้มีช่องทางรับเรืองราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย เบอร์โทรศัพท์ Social Network หรือกล่องรับฟงความคิดเห็น
โดยติดตังกล่องรับฟงความคิดเห็นบริเวณด้านหน้าโครงการในตำาแหน่งทีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
6. จัดให้มีกล้องวงจรปด (CCTV) ติดตังในบริเวณด้านหน้าโครงการและด้านข้างภายในโครงการ เก็บบันทึกภาพได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
ไฟส่องสว่างภายในบริเวณพืนทีก่อสร้างโดยแสงไฟดังกล่าวจะต้องไม่สาดส่องไปยังบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง
7. จัดวางผังบริเวณพืนทีก่อสร้างโครงการ ระบบสาธารณูปโภคและระบบสุขาภิบาลของคนงานก่อสร้างให้อยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยมาก
ทีสุด เพือปองกันปญหาด้านกลินและเสียงรบกวนต่อประชาชนทีอาศัยอยู่โดยรอบ
8. จัดให้มีทีจอดรถยนต์สำาหรับเจ้าหน้าทีของโครงการอยู่ภายในพืนทีก่อสร้างโครงการ โดยห้ามจอดรถกีดขวางการจราจรบนถนน
ลาดพร้าว และถนนสาธารณะทีเกียวข้อง
9. ผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเข้าไปสำารวจสภาพอาคารบ้านเรือนใกล้เคียง โดยให้เจ้าของบ้านร่วมในการสำารวจถ่ายภาพ
ประกอบและทำาบันทึกร่วมกัน ตังแต่ก่อนก่อสร้าง เพือเปนหลักฐานปองกันการขัดแย้ง กรณีอาคารบ้านเรือนเกิดความเสียหาย และ
เมือพบว่าการก่อสร้างสร้างความเสียหายให้กับอาคารข้างเคียงต้องซ่อมแซมแก้ไขทันที โดยไม่ต้องรอประกันภัย ซึงต้องสามารถติดต่อ
ไปยังวิศวกรโครงการทีพืนทีก่อสร้างได้ทุกวัน
10. จัดให้มีการประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง เท่ากับระยะเวลาการก่อสร้างโครงการและวงเงินคุ้มครองต้องเพียงพอตามมูลค่าทรัพย์สิน
ทีเกิดความเสียหายด้วยโดยครอบคลุมถึงประชาชนผู้สัญจรและบ้านเรือนอาคารใกล้เคียงโครงการทังหมด ทังชีวิตและทรัพย์สิน

การแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบฯ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ต้องการให้เพิมเติมมาตรการ ดังนี (โปรดระบุให้ชัดเจน)
………………………………………………………………………………………………………………...……………...…........................................................................………………..
……………...…....................................................................................................................................................................................................…………….......
……………...…....................................................................................................................................................................................................…………….......
……………...…....................................................................................................................................................................................................…………… .......
……………...…....................................................................................................................................................................................................…………….......
……………...…....................................................................................................................................................................................................…………….......
……………...…....................................................................................................................................................................................................…………….......
ไม่แสดงความคิดเห็น เนืองจาก
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……………..
…....................................................................................................................................................................................................………………………... ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................…………….......
……………...….............................................................................................................................................................................................……………………… ..
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2. ช่วงก่อสร้าง-รือถอนอาคารสำานักงานขาย
ผลกระทบทีอาจเกิดขึน
1. การทรุดตัวของดิน

มาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง-รือถอนอาคารสำานักงานขาย
1. จัดให้มีระบบคำายัน และระบบปองกันดินพัง โดยรอบบริเวณก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคทีมีความลึกมากกว่า 3 เมตร เพือปองกันการ
พังทลายของดินในช่วงการก่อสร้าง โดยมีวิศวกรโยธาควบคุมการออกแบบระบบคำายันให้เปนไปตามหลักวิศวกรรม และควบคุมการ
ก่อสร้างอย่างใกล้ชิด
2. ใช้เสาเข็มแบบระบบเข็มเจาะเท่านัน เพือช่วยลดแรงสันสะเทือนและปองกันปญหาการเคลือนตัวและพังทลายของดิน
3. ตรวจสอบอาคารข้างเคียงโครงการตลอดช่วงระยะเวลาก่อสร้าง ต้องปรับเปลียนวิธีการทำางานทีปลอดภัย และแก้ไขซ่อมแซมอาคาร
ข้างเคียงให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม
4. กรณีมคี วามเสียหาย แตกร้าวจากการก่อสร้าง ถ้ามีความเสียหายทีโครงสร้างก็ดำาเนินการแก้ไขทีโครงสร้างของอาคาร พร้อมกำาหนดวิธกี าร
ซ่อมแซมให้เปนไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิศวกรรมโดยมีการบันทึกความเสียหายร่วมกันระหว่างเจ้าของบ้าน ผูร้ บั เหมา และบริษทั
ควบคุมการก่อสร้าง เพือสรุปวิธกี ารซ่อมแซมให้เปนทีพึงพอใจกันทุกฝายก่อนจึงจะเริมการซ่อมแซม เมือซ่อมแซมแล้วเสร็จมีการตรวจรับงานโดย
เจ้าของบ้านและบริษทั ควบคุมการก่อสร้างต้องเข้าไปตรวจสอบ เพือรับมอบงานว่าเปนไปตามทีตกลงกันไว้หรือไม่ โดยขันตอนทังหมดจะมี
เอกสารรับรอง รายงานสภาพความเสียหายแนวทางการแก้ไขและซ่อมบำารุง กำาหนดนัดหมายการซ่อม และการตรวจรับจากเจ้าของบ้าน โดย
โครงการต้องเข้าซ่อมแซมความเสียหายภายใน 30 วัน และ/หรือตามทีได้ตกลงเวลาตามความเหมาะสมของทัง 2 ฝาย

การแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบฯ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ต้องการให้เพิมเติมมาตรการ ดังนี (โปรดระบุให้ชัดเจน)
………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………...……………...…..…………………………………………………………………………………….……….........
……………...…....................................................................................................................................................................................................…………….......
……………...…........................................……………………...................................................................................................................................................….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........……………..
…...........................................................................................................................................................................................…………….........…………….......…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………..……
……………...…....................................................................................................................................................………………………........................................…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………..……
….......................................................................................................................................................................................…………….............……………..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………....…
……………...…....................................................................................................................................................………………………...........................................
ไม่แสดงความคิดเห็นเนืองจาก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………..……
….......................................................................................................................................................................................…………….............……………..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………....…
……………...…....................................................................................................................................................………………………........................................…
….......................................................................................................................................................................................…………….............……………..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………....…
……………...…....................................................................................................................................................………………………........................................…
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ผลกระทบทีอาจเกิดขึน
2. คุณภาพอากาศ

มาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง-รือถอนอาคารสำานักงานขาย
1. ตรวจสอบเครืองจักรกลทีใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพือลดการเกิดเขม่าและควัน
2. จัดให้มีผ้าใบ ก่อสร้าง (Mesh sheet) ชนิดกันไฟลาม คลุมอาคารมิดชิดเท่ากับความสูงอาคาร ณ ขณะก่อสร้าง ซึงต้องมีการตรวจสอบ
ความมันคงแข็งแรง การฉีกขาดของผ้าใบสมำาเสมอ เพือลดการฟุงกระจายของฝุนละออง
3. จัดให้มีห้องเก็บเสียงและฝุนในการตัดการเจียรกระเบืองปูพืน และวัสดุต่างๆ พร้อมทังจัดอุปกรณ์ปองกันเสียงและฝุนสำาหรับคนงาน
4. ฉีดพรมนำาทุกครังก่อนกวาดพืน และทำาความสะอาดพืนผิว เพือลดการฟุงกระจายของฝุนละออง
5. จัดให้มีลิฟต์ขนเศษวัสดุก่อสร้าง
6. รถบรรทุกทีขนส่งวัสดุก่อสร้างและรถขนส่งคนงาน เมือลงวัสดุอุปกรณ์ภายในพืนทีก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ห้ามติดเครืองยนต์รถทิงไว้
เด็ดขาด เพือเปนการลดเขม่าควันและกลิน
7. เลือกใช้วัสดุทีประกอบสำาเร็จรูปหรือกึงสำาเร็จรูป เพือให้มีการหล่อคอนกรีตในพืนทีโครงการน้อยทีสุด
8. ถุงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ทีใช้ในการก่อสร้าง ต้องบรรจุในภาชนะทีปดมิดชิดและจัดเก็บอย่างถูกวิธี เพือปองกันการฟุงกระจายของฝุน
9. การกองวัสดุทีมีฝุนต้องปดหรือปกคลุมหรือเก็บในทีปดล้อมหรือฉีดพรมด้วยนำา เพือทีจะให้ผิวเปยกอยู่เสมอหรือวิธีการอืนทีเหมาะสม
10. จัดให้มีการขนย้ายเศษวัสดุทีไม่ใช้แล้วออกจากสถานทีก่อสร้างอยู่สมำาเสมอ เพือปองกันการสะสมของฝุนละอองโดยรถบรรทุกทีใช้ขน
ต้องปดคลุมผ้าใบให้มิดชิด เพือปองกันเศษวัสดุตกหล่นบนถนนภายนอกหรือแพร่กระจายขณะรถวิง
11. จัดเตรียมพืนทีสำาหรับล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพืนทีโครงการ โดยใช้สายฉีดนำาแรงดันสูง (Water Jet) ฉีดล้างเศษดินออกจากล้อ
รถบรรทุก เพือปองกันการฟุงกระจายของฝุนละอองออกสู่ภายนอกโครงการ
12. จัดให้มีการตรวจวัดฝุนละอองขนาดใหญ่ไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) และฝุนละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ภายในพืนที
โครงการ หากผลการตรวจวัดมีค่าเกินมาตรฐาน ต้องดำาเนินการแก้ไขและปรับปรุงให้ผลการตรวจวัดอยู่ในระดับมาตรฐานทันที
13. จัดให้มีการติดตังม่านละอองนำาบริเวณรัว Metal Sheet โดยรอบโครงการ โดยติดตังไว้ทีโครงสร้างของรัวด้านบนสุดภายในเท่านัน
และให้ดำาเนินการเครืองพ่นละอองนำาตลอดเวลาในช่วงทีมีกิจกรรมการทำางานและดำาเนินการต่อเนืองไปจนกว่าจะดำาเนินการด้าน
ภูมิสถาปตย์แล้วเสร็จ

การแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบฯ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ต้องการให้เพิมเติมมาตรการ ดังนี (โปรดระบุให้ชัดเจน)
…........................................................................................................................................................................................………………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………......
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
……………...….................................................................................................................................................................................................…………………… .
……………...…....................................................................................................................................................................................................…………….......
……………...…....................................................................................................................................................................................................…………….......
……………...….................................................................................................................................................................................................…………………… .
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...…
…...….......................................................................................…………..........................................................................................................…………….......…
……………...….................................................................................................................................................................................................…………………… .
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ไม่แสดงความคิดเห็น เนืองจาก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………...…...........................................................................................................................................................................……………………...................…
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ผลกระทบทีอาจเกิดขึน
3. เสียงดังจากกิจกรรม
การก่อสร้าง

มาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง-รือถอนอาคารสำานักงานขาย
1. สำารวจร่วมกันระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของอาคารข้างเคียงทีติดกับโครงการหรือคาดว่าอาจจะได้รับผลกระทบด้านเสียงดัง
รบกวนจากการก่อสร้างโครงการ เพือร่วมกันวางแผนหรือจัดการร่วมกันในการปองกันผลกระทบทีอาจจะเกิดขึน
2. ดำาเนินการ ก่อสร้างทีมีเสียงดังในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. (วันจันทร์-วันเสาร์) ในกรณีทีต้องมีการก่อสร้างเกินเวลา ดังกล่าว จะต้อง
เปนกิจกรรมทีไม่มีเสียงดัง และต้องแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และดำาเนินการ ได้ไม่เกินเวลา 20.00 น.
(ไม่เกิน 3 ครัง/สัปดาห์) และจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต สำาหรับวันอาทิตย์จะหยุดกิจกรรมการก่อสร้าง
3. จัดให้มีสิงปองกันเสียง เพือลดระดับความดังของเสียงหรือวิธีการอืนทีสามารถลดระดับความดังของเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้
4. เลือกตำาแหน่งการติดตังเครืองจักรกลให้ห่างจากอาคารใกล้เคียงให้มากทีสุด เพือลดเสียงดังจากเครืองจักร
5. เข้มงวดต่อการปฏิบัติงานของคนงานเพือลดการเกิดเสียงดัง เช่น การจัดหาวัสดุรองรับหรือปองกันการกระแทก การลงวัสดุการ
ก่อสร้างด้วยความนุ่มนวล
6. ตรวจสอบและดูแลรักษาเครืองมือ เครืองจักรให้อยู่ในสภาพทีดี เพือลดระดับเสียง
7. การขนย้ายวัสดุขนาดใหญ่จะต้องทำาอย่างระมัดระวัง เพือความปลอดภัยจากการตกหล่น ซึงจะทำาให้เกิดเสียงและแรงสันสะเทือน
8. กำาหนดให้ผู้รับเหมาต้องควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนเพือนบ้านข้างเคียง
9. จัดให้มีการตรวจวัดระดับเสียงภายในพืนทีโครงการ และ/หรือบริเวณข้างเคียง เพือควบคุมระดับเสียงไม่ให้เกินมาตรฐานหากผลการ
ตรวจวัดมีค่าเกินมาตรฐาน โครงการต้องรีบดำาเนินการแก้ไข และปรับปรุงให้ผลการตรวจวัดอยู่ในระดับมาตรฐานทันที
10. ในกรณีทีการก่อสร้างโครงการส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือรายได้ ของอาคารข้างเคียง ให้โครงการและอาคารข้างเคียงหารือร่วมกัน
เพือกำาหนดแนวทางการแก้ไขปญหา หากไม่สามารถแก้ไขปญหาได้โครงการต้องพิจารณาชดเชยค่าเสียหายทีเกิดขึน ตามทีจะได้มี
การตกลงกัน

การแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบฯ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ต้องการให้เพิมเติมมาตรการ ดังนี (โปรดระบุให้ชัดเจน)
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ไม่แสดงความคิดเห็น เนืองจาก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………..……
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ผลกระทบทีอาจเกิดขึน

มาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง-รือถอนอาคารสำานักงานขาย

4. แรงสันสะเทือนจากการ
ก่อสร้าง

1. การทำาเสาเข็มอาคารต้องใช้วิธีแบบระบบเข็มเจาะเท่านัน ซึงเปนเทคนิคการทำาฐานรากทีก่อให้เกิดแรงสันสะเทือนในระดับตำา เพือ
ปองกันความเสียหายต่อพืนทีข้างเคียง
2. จัดให้มีตัวแทนของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างทำาเสาเข็ม ประสานงานกับอาคารข้างเคียงให้ร่วมกันตรวจสอบอาคารพร้อมถ่ายรูป
เปนหลักฐานและจัดทำาสำาเนารูปเปน 2 ชุด เก็บไว้กับโครงการ 1 ชุด และเจ้าของอาคาร 1 ชุด เพือใช้เปนหลักฐานประกอบการ
ประเมินหากเกิดความเสียหาย
3. ต้องมีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างทุกขันตอน เพือปองกันความเสียหายแก่อาคารข้างเคียง
4. ติดตามตรวจความเสียหายของอาคารข้างเคียง หากมีความเสียหายจากการทำาเสาเข็มและการก่อสร้างของโครงการ เจ้าของโครงการ
จะต้องรับผิดชอบความเสียหายทังหมดทันที โดยการซ่อมแซมจะต้องเปนไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานทางวิศวกรรม และการ
ตรวจรับงานการซ่อมแซมจะต้องมีตัวแทนของเจ้าของโครงการร่วมในการตรวจสอบงานกับเจ้าของทรัพย์สินด้วย
5. จัดให้มีการตรวจวัดระดับแรงสันสะเทือนภายในพืนทีโครงการเพือควบคุมแรงสันสะเทือนไม่ให้เกินมาตรฐานหากผลการตรวจวัดมี
ค่าเกินมาตรฐานต้องหยุดกิจกรรมทีก่อให้เกิดแรงสันสะเทือน และดำาเนินการแก้ไขและปรับปรุงให้ผลการตรวจวัดอยู่ในระดับมาตรฐาน
ทันที
6. จัดทำาประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง โดยจะต้องครอบคลุมถึงค่าเสียหายของอาคารข้างเคียงและความเสียหายจากการก่อสร้างต่อ
ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

การแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบฯ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ต้องการให้เพิมเติมมาตรการ ดังนี (โปรดระบุให้ชัดเจน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………..
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
……………...…....................................................................................................................................................................................................…………….......
……………...…........................…………………….......................................................................................................................................................................…
……………......…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………...…....................................................................................................................................................................................................…………….......
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………....…
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………....…
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………....…
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………....…
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………....…
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………....…
ไม่แสดงความคิดเห็น เนืองจาก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………..……
..…....................................................................................................................................................................................................……………….……… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………...…………...…......................................…........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….......…
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………....…
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………....…
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………....…
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………....…

ผ 5-48

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 111

ผลกระทบทีอาจเกิดขึน
5. การใช้นำาประปา

มาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง-รือถอนอาคารสำานักงานขาย
1.
2.
3.
4.

จัดให้มีถังสำารองนำาใช้ทัวไปภายในพืนทีก่อสร้าง และสามารถสำารองนำาใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน
ให้วศิ วกรควบคุมตรวจสอบการวางท่อ โดยเฉพาะข้อต่อของท่ออย่างเข้มงวด เพือมิให้เกิดการรัวไหลของนำาภายหลัง
เลือกใช้อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ทีประหยัดนำา
รณรงค์ให้คนงานใช้นำาอย่างประหยัด

การแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบฯ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ต้องการให้เพิมเติมมาตรการ ดังนี (โปรดระบุให้ชัดเจน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………..
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………....…
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………....…
……………...…....................................................................................................................................................................................................…………….......
ไม่แสดงความคิดเห็น เนืองจาก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………..……
..…....................................................................................................................................................................................................……………….……… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
……………...…....................................................................................................................................................................................................…………….......

ผลกระทบทีอาจเกิดขึน
6. การใช้ไฟฟา

มาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง-รือถอนอาคารสำานักงานขาย
1. จัดให้มีระบบไฟฟา และแสงสว่างให้เพียงพอโดยรอบพืนทีก่อสร้างโครงการตังแต่เริมก่อสร้างโครงการ
2. จัดหม้อแปลงไฟฟาแยกต่างหากจากชุมชน อยู่ภายในโครงการ สำาหรับเครืองมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง เพือปองกันไฟฟากระชากหรือ
ไฟฟากระตุกกับชุมชน
3. กำา หนดหม้อ แปลงไฟฟาของโครงการให้อ ยู่บ ริเวณริม ถนนลาดพร้า ว ห่า งจากอาคารข้า งเคีย ง และจัด ให้ม ีแ ผงอลูม ิเ นีย ม
บดบังหม้อแปลงไฟฟา เพือความปลอดภัยและลดความกังวลของชุมชน
4. การจ่ายไฟฟาและพลังงานสำาหรับขับเคลือนอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องเปนไปตามกฎวงจรไฟฟาทีถูกต้อง
5. ใช้อุปกรณ์ไฟฟาทีได้มาตรฐาน ประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน

การแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบฯ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ต้องการให้เพิมเติมมาตรการ ดังนี (โปรดระบุให้ชัดเจน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………..
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………....…
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………....…
……………...…....................................................................................................................................................................................................…………….......
ไม่แสดงความคิดเห็น เนืองจาก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………..……
..…....................................................................................................................................................................................................……………….……… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…

ผ 5-49

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 111

ผลกระทบทีอาจเกิดขึน
7. การจัดการขยะ

มาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง-รือถอนอาคารสำานักงานขาย
1. จัดคนงานทำาหน้าทีคัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างทีสามารถนำามาใช้ได้ใหม่ เศษวัสดุก่อสร้างทีสามารถนำาไปขายได้และเศษวัสดุก่อสร้างที
เหลือทิง เปนประจำาทุกวัน
2. จัดให้มีเจ้าหน้าทีตรวจสอบทีรองรับขยะให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอต้องปดให้มิดชิดและทำาความสะอาดเปนประจำา โดยจัดวางตำาแหน่ง
ให้อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียง เพือปองกันกลินเหม็นทีจะรบกวนต่อพืนทีข้างเคียง
3. ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ทิงขยะในทีสาธารณะหรือทีดินของบุคคลอืน โดยจัดให้มีถังขยะรองรับบริเวณพืนทีก่อสร้าง และกำาชับคน
งานทิงขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับทีจัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด
4. ห้ามคนงานก่อสร้างจุดไฟเผาขยะมูลฝอย และวัสดุก่อสร้างภายในพืนทีก่อสร้าง

การแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบฯ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ต้องการให้เพิมเติมมาตรการ ดังนี (โปรดระบุให้ชัดเจน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………..
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………....…
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………....…
ไม่แสดงความคิดเห็น เนืองจาก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………..……
..…....................................................................................................................................................................................................……………….……… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…

ผลกระทบทีอาจเกิดขึน
8. การระบายนำา และ
ปองกันนำาท่วม

มาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง-รือถอนอาคารสำานักงานขาย
1. หมันทำาความสะอาดบริเวณหน้างาน เพือปองกันมิให้เศษดินและเศษวัสดุก่อสร้างอุดตันหรือกีดขวางการไหลของนำาและท่อระบายนำา
สาธารณะ
2. จัดให้มีการล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกนอกโครงการ เพือปองกันเศษดินตกหล่นลงสู่พืนถนน ทีก่อให้เกิดการอุดตันของท่อระบายนำา
ฝุนละออง และอุบัติเหตุบนท้องถนน
3. จัด ให้ม รี ะบบระบายนำารอบพืนทีก่อ สร้า ง และบ่อ ดัก ตะกอนดิน ก่อ นระบายนำาออกนอกพืนทีโครงการ ลงสู่ท ่อ ระบายนำา
บนถนนลาดพร้าว

การแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบฯ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ต้องการให้เพิมเติมมาตรการ ดังนี (โปรดระบุให้ชัดเจน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………..
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………....…
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………....…
ไม่แสดงความคิดเห็น เนืองจาก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………..……
..…....................................................................................................................................................................................................……………….……… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………....…
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9. การจัดการนำาเสีย

มาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง-รือถอนอาคารสำานักงานขาย
1. จัดห้องนำาคนงานก่อสร้างอยู่บริเวณพืนทีก่อสร้าง ในอัตราส่วน 1 ห้องต่อ 20 คน พร้อมระบบบำาบัดนำาเสีย รวม เพือบำาบัดนำาเสียให้ได้
ตามมาตรฐาน ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายนำาสาธารณะด้านหน้าโครงการ โดยตำาแหน่งห้องนำาคนงานต้องอยู่ ภายในโครงการบริเวณ
ริมถนนลาดพร้าวและให้อยู่ห่างจากชุมชน เพือไม่ส่งผลกระทบด้านกลินต่อชุมชนข้างเคียง
2. จัดให้มีหัวหน้าคนงานหรือผู้ควบคุมดูแลให้คนงานดูแลรักษาความสะอาดของห้องนำาอย่างสมำาเสมอ เพือปองกันกลินเหม็นรบกวน
และลดแหล่งเพาะพันธุ์เชือโรค
3. กำาหนดให้มมี าตรการติดตามตรวจสอบ โดยตรวจวัด คุณภาพนำาทิงบริเวณพืนทีก่อสร้าง เดือนละ 1 ครัง ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อม เรือง กำาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนำาทิงจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548

การแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบฯ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ต้องการให้เพิมเติมมาตรการ ดังนี (โปรดระบุให้ชัดเจน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………..
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
ไม่แสดงความคิดเห็น เนืองจาก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………..……
..…....................................................................................................................................................................................................……………….……… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...…

ผลกระทบทีอาจเกิดขึน
10. การจราจร

มาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง-รือถอนอาคารสำานักงานขาย
1. วางแผนและจัดการการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนน้อยทีสุด เพือหลีกเลียงปญหาการจราจร โดยกำาหนดช่วง
การขนส่งตามทีกฎหมายกำาหนด
2. จำากัดความเร็วของรถบรรทุกทีใช้ในการขนส่งไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชัวโมง โดยเฉพาะอย่างยิงเมือเข้าสู่เขตชุมชน
3. กวดขัน และตรวจสอบประวัติของพนักงานขับรถว่าไม่มีการใช้สารกระตุ้นออกฤทธิต่อจิตประสาท และห้ามดืมสุราขณะทำางาน
4. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตังปายสัญญาณจราจร พร้อมไฟส่องสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการ และทางเข้า
ออก ในช่วงเวลากลางคืน
5. การขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง จะต้องผูกมัดยึดติดให้แน่นหนากับรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ เพือปองกันอุบัติเหตุทีเกิด
ขึนจากการตกหล่นของวัสดุ
6. จัดเตรียมพืนทีจอดรถยนต์และกองเก็บวัสดุกอ่ สร้างภายในโครงการอย่างเพียงพอและสะดวกต่อการเข้า-ออกโครงการ
7. ห้ามจอดรถบรรทุกหรือกองวัสดุก่อสร้างบริเวณไหล่ทางบริเวณถนนลาดพร้าว และถนนสาธารณะทีเกียวข้อง เพือไม่ให้กีดขวางการ
จราจร
8. จัดเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย อำานวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเวลาก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิงบริเวณทางเข้า -ออกใน
ช่วงขนส่งดิน วัสดุก่อสร้างและคนงาน
9. ประสานงานกับเจ้าหน้าทีตำารวจจราจรในพืนที เพื่ออำานวยความสะดวกด้านการจราจรในบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้
เคียงในช่วงเวลาเร่งด่วน

การแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบฯ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ต้องการให้เพิมเติมมาตรการ ดังนี (โปรดระบุให้ชัดเจน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………..
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
ไม่แสดงความคิดเห็น เนืองจาก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………..……
..…....................................................................................................................................................................................................……………….……… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
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ผลกระทบทีอาจเกิดขึน
11. การสาธารณสุข

มาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง-รือถอนอาคารสำานักงานขาย
1.
2.
3.
4.

จัดให้มีการตรวจสุขภาพของคนงานก่อสร้างก่อนรับเข้าทำางาน เพือปองกันปญหาด้านสุขภาพทีอาจเปนพาหะนำาโรค
จัดให้มีการตรวจสุขภาพของคนงานอย่างต่อเนือง อย่างน้อยปละ 1 ครัง หลังรับเข้าทำางาน
จัดเจ้าหน้าทีเข้าตรวจเยียม/สอบถามปญหาสุขภาพของผู้พักอาศัยใกล้เคียงพืนทีโครงการทุกสัปดาห์
กรณีเกิดการเจ็บปวย ทังผู้พักอาศัย พนักงาน หรือผู้ใช้บริการของอาคารข้างเคียง หากมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าได้รับผลกระทบ
จากการก่อสร้างของโครงการ เจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทีเกิดขึนทังหมด

การแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบฯ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ต้องการให้เพิมเติมมาตรการ ดังนี (โปรดระบุให้ชัดเจน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………..
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
ไม่แสดงความคิดเห็น เนืองจาก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………..……
..…....................................................................................................................................................................................................……………….……… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .

ผลกระทบทีอาจเกิดขึน

มาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง-รือถอนอาคารสำานักงานขาย

12.ความปลอดภัยในชีวิต 1.
และทรัพยสินของ
2.
ชุมชนทีอยู่บริเวณโดย
รอบ
3.
4.
5.
6.
7.

ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทำาประวัติของคนงานก่อสร้างทุกคน โดยคนงานก่อสร้างต้องเปนคนงานทีถูกต้องตามกฎหมายเท่านัน
จัดให้มีหัวหน้าคนงาน 1 คน และผู้ช่วยหัวหน้าอย่างน้อย สัดส่วน 1 คน : คนงาน 40 คน ควบคุมดูแลความประพฤติของคนงาน
อย่างเข้มงวด หากคนงานมีการกระทำาผิด โครงการมีบทลงโทษคนงาน
จัดให้มีการบันทึกข้อมูลการทำางานของคนงานก่อสร้างทุกคน และแลกบัตรเข้า-ออกพืนทีก่อสร้างโครงการทุกครัง เพือปองกันการ
แฝงตัวของคนงาน และควบคุมความประพฤติคนงาน
จัดให้มีบ้านพักคนงานก่อสร้างอยู่ภายนอกพืนทีโครงการ
จัดให้มีตะแกรงปองกันวัสดุตกหล่นโดยรอบอาคารโครงการ จากตัวอาคาร และตรวจสอบการติดตังและความแข็งแรงของตะแกรง
ปองกันวัสดุตกหล่นไม่ให้ชำารุดเสียหายและปลอดภัยต่อการตกหล่น
ควบคุมตำาแหน่งการติดตังทาวเวอร์เครน และวงแขนของทาวเวอร์เครนให้อยู่ภายในพืนทีโครงการเท่านัน
จัดเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อย อย่างสมำาเสมอตลอด 24 ชัวโมง และเข้มงวดการเข้า -ออกของคน
งานให้อยู่ในเฉพาะช่วงเวลาทำางานเท่านัน

การแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบฯ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ต้องการให้เพิมเติมมาตรการ ดังนี (โปรดระบุให้ชัดเจน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………..
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
ไม่แสดงความคิดเห็น เนืองจาก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………..……
..…....................................................................................................................................................................................................……………….……… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
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ผลกระทบทีอาจเกิดขึน
13. การปองกันอัคคีภัย

มาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง-รือถอนอาคารสำานักงานขาย
1. การติดตังอุปกรณ์เกียวกับไฟฟาในช่วงก่อสร้างให้เปนไปตามหลักวิศวกรรม และตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เกียวกับไฟฟาและจุดเสียงต่อ
อัคคีภัยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
2. ห้ามคนงานสูบบุหรี หรือใช้วัตถุไวไฟในพืนทีก่อสร้าง หรือจัดให้มีพืนทีสูบบุหรีสำาหรับคนงาน ภายในโครงการบริเวณริมถนนลาดพร้าว
โดยให้อยู่ห่างจากชุมชนและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง
3. จัดให้มีห้องเก็บอุปกรณ์ และสารเคมีทีไวไฟให้อยู่ในทีปลอดภัย และอยู่ห่างจากวัตถุทีก่อให้เกิดประกายไฟ เพือปองกันการเกิดอัคคีภัย
4. จัดให้มีการติดตังถังดับเพลิงเคมีในสถานทีก่อสร้างบริเวณทีอาจเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย โดยเฉพาะในช่วงการตกแต่งอาคาร ซึงมีสารไวไฟ
โดยอย่างน้อยจะต้องมีถังดับเพลิง 2 ถัง/ชัน
5. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการซ้อมอพยพย้ายคนเมือเกิดเพลิงไหม้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง เพือ
ให้สามารถใช้งานได้ทันท่วงที และไม่ตกใจกลัว
6. ติดปายประชาสัมพันธ์ บริเวณด้านหน้าอาคารสำานักงานก่อสร้าง กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ขณะก่อสร้าง ให้โครงการประสานงานกับ
สถานีดับเพลิงโดยทันที เพือเข้าระงับเหตุ

การแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบฯ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ต้องการให้เพิมเติมมาตรการ ดังนี (โปรดระบุให้ชัดเจน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………..
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
ไม่แสดงความคิดเห็น เนืองจาก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………..……
..…....................................................................................................................................................................................................……………….……… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
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4. ช่วงเปดดำาเนินการ
ผลกระทบทีอาจเกิดขึน
1. คุณภาพอากาศ

มาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้อม ช่วงเปดดำาเนินการ
1. จัดให้มีพืนทีสีเขียวชันล่างและบนอาคาร คิดเปนสัดส่วนผู้พักอาศัย 1 คน ต่อพืนทีสีเขียว 1 ตารางเมตร ตามแนวทางของสำานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (สผ.) เพือความร่มรืนและช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
2. ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ เปดประตูอาคารบางจุด เพือให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
3. ติดตังปายจำากัดความเร็วของรถทีเข้า -ออก มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชัวโมง เพือลดความเร็วและลดปริมาณไอเสีย

การแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบฯ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ต้องการให้เพิมเติมมาตรการ ดังนี (โปรดระบุให้ชัดเจน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………..
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
ไม่แสดงความคิดเห็น เนืองจาก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………..……
..…....................................................................................................................................................................................................……………….……… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………….......…

ผลกระทบทีอาจเกิดขึน

มาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้อม ช่วงเปดดำาเนินการ

1. จำากัดความเร็วรถเมือเข้าสู่พืนทีโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชัวโมง
2. เสียงดังจากรถยนต
และกิจกรรมของผู้พัก 2. ตรวจสอบอุปกรณ์เครืองใช้ไฟฟาและเครืองจักร เช่น ปมนำา เครืองปรับอากาศ เปนต้น ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพือปองกันเสียง
อาศัย
ดังจากการทำางานทีขาดประสิทธิภาพ
3. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้นไม้ในโครงการให้ดีอยู่เสมอ เพือช่วยเปนแนวดูดซับเสียงจากภายนอกได้

การแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบฯ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ต้องการให้เพิมเติมมาตรการ ดังนี (โปรดระบุให้ชัดเจน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………..
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………….......…
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
ไม่แสดงความคิดเห็น เนืองจาก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………..……
..…....................................................................................................................................................................................................……………….……… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
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ผลกระทบทีอาจเกิดขึน
3. การใช้นำาประปา

มาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้อม ช่วงเปดดำาเนินการ
1. จัดให้มีการสำารองนำาใช้ของโครงการ สำารองนำาใช้ได้นานไม่น้อยกว่า 1 วัน
2. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายนำา และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำารุดให้รีบแก้ไขทันที ตลอดระยะเวลา
ดำาเนินการ
3. เลือกใช้อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ทีประหยัดนำา ได้แก่ ชักโครก และฝกบัวรุ่นประหยัดนำา เปนต้น รวมทังรณรงค์ให้ผู้พักอาศัย และเจ้า
หน้าทีของโครงการให้ใช้นำาอย่างประหยัด

การแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบฯ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ต้องการให้เพิมเติมมาตรการ ดังนี (โปรดระบุให้ชัดเจน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………..
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
ไม่แสดงความคิดเห็น เนืองจาก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………..……
..…....................................................................................................................................................................................................……………….……… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .

ผลกระทบทีอาจเกิดขึน
4. การใช้ไฟฟา

มาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้อม ช่วงเปดดำาเนินการ
1. ติดตังอุปกรณ์เดินสายไฟฟา รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟาสือสารต่างๆ ให้เปนไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน
2. ติดตังหม้อแปลงไฟฟาแยกต่างหากจากหม้อแปลงไฟฟาของชุมชน เพือปองกันไฟฟาตก อันเนืองจากไฟฟาไม่เพียงพอกับชุมชนข้าง
เคียง
3. กำาหนดหม้อแปลงไฟฟาของโครงการให้อยู่บริเวณริมถนนลาดพร้าว ห่างจากอาคารข้างเคียง และจัดให้มีแผงอลูมิเนียมบดบัง
หม้อแปลงไฟฟา เพือความปลอดภัยและลดความกังวลของชุมชน
4. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟาและแสงสว่างทีประหยัดพลังงาน
5. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยร่วมกันประหยัดพลังงาน

การแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบฯ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ต้องการให้เพิมเติมมาตรการ ดังนี (โปรดระบุให้ชัดเจน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………..
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
ไม่แสดงความคิดเห็น เนืองจาก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………..……
..…....................................................................................................................................................................................................……………….……… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
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ผลกระทบทีอาจเกิดขึน
5. การจัดการขยะ

มาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้อม ช่วงเปดดำาเนินการ
1. จัดให้มีห้องพักขยะรวม สามารถกักเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ภายในห้องพักขยะมีระบบระบายนำา เพือรวบรวมนำาในห้องพักขยะ
เข้าสู่ระบบบำาบัดนำาเสียภายในโครงการ
2. ตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างในโครงการ หากมีขยะตกค้าง โครงการต้องแจ้งให้สำานักงานเขตฯ เข้ามาเก็บขน เพือนำาไปกำาจัด
3. จัดให้มีแม่บ้านเก็บขน และคัดแยกขยะจากถังขยะในแต่ละชันทุกวัน และทำาความสะอาดทีพักขยะรวมทุกครังทีเก็บขน
4. ตรวจสอบประตูห้องพักแต่ละชัน ตลอดจนห้องพักขยะรวมบริเวณชันล่างทุกครังเมือขนย้ายขยะ โดยประตูต้องปดมิดชิดทุกครัง เมือ
ขนย้ายเสร็จสิน

การแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบฯ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ต้องการให้เพิมเติมมาตรการ ดังนี (โปรดระบุให้ชัดเจน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………..
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
ไม่แสดงความคิดเห็น เนืองจาก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………..……
..…....................................................................................................................................................................................................……………….……… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........

ผลกระทบทีอาจเกิดขึน
6. การระบายนำาและ
ปองกันนำาท่วม

มาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้อม ช่วงเปดดำาเนินการ
1. จัดให้มีบ่อหน่วงนำาฝงไว้ใต้ดินภายในพืนทีโครงการ จำานวน 1 บ่อ ขนาดความจุ 455 ลูกบาศก์เมตร เพือกักเก็บนำาฝนในช่วงเวลาทีฝน
ตก ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ และปองกันนำาท่วม
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที ตรวจสอบระดับนำาในบ่อพักนำาและท่อระบายนำาอย่างสมำาเสมอ เพือให้สามารถระบายนำาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้า
พืนทีใดมีนำาท่วมขังให้แก้ไขทันที
3. ล้างทำาความสะอาดท่อระบายนำา โดยรอบอาคารโครงการ 2 ครัง/ป (ก่อน และหลังฤดูฝน)

การแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบฯ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ต้องการให้เพิมเติมมาตรการ ดังนี (โปรดระบุให้ชัดเจน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………..
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………….......…
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
ไม่แสดงความคิดเห็น เนืองจาก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………..……
..…....................................................................................................................................................................................................……………….……… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
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ผลกระทบทีอาจเกิดขึน
7. การจัดการนำาเสีย

มาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้อม ช่วงเปดดำาเนินการ
1. จัดให้มีระบบบำาบัดนำาเสียรวมแบบเติมอากาศ จำานวน 1 ชุด ภายในโครงการ เพือบำาบัดนำาเสียให้ได้มาตรฐานคุณภาพนำาทิง ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมก่อนระบายออกสู่ท่อระบายนำาสาธารณะด้านหน้าโครงการ
2. ประสานงานให้สำานักงานเขตฯ เข้ามาดำาเนินการสูบกากไขมันออกจากบ่อดักไขมันเปนประจำาทุกเดือน
3. ตรวจวัดคุณภาพนำาทิงทีผ่านการบำาบัดนำาเสียรวม จำานวน 1 จุด โดยตรวจวัดคุณภาพนำาเดือนละ 1 ครัง ตลอดระยะเวลาเปดดำาเนิน
การ
4. จัดทำาตารางกำาหนดระยะเวลาซ่อมบำารุงอุปกรณ์ของระบบบำาบัดนำาเสียทุกชนิดตามคู่มือของแต่ละประเภท เพือความสะดวกในการ
ซ่อมบำารุงในแต่ละครัง และเพือให้อุปกรณ์ และระบบทุกส่วนทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
5. จัดให้มีเจ้าหน้าทีโครงการเข้ารับการอบรมความรู้เกียวกับการใช้งานระบบบำาบัดนำาเสียของโครงการอย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการ
อบรมกับบริษัทตัวแทนจำาหน่ายระบบบำาบัดฯ ของโครงการ เพืออยู่ประจำาในการเดินเครืองและบำารุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาการ
เปดดำาเนินการ

การแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบฯ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ต้องการให้เพิมเติมมาตรการ ดังนี (โปรดระบุให้ชัดเจน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………..
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
ไม่แสดงความคิดเห็น เนืองจาก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………..……
..…....................................................................................................................................................................................................……………….……… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .

ผลกระทบทีอาจเกิดขึน
8. การจัดการจราจร

มาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้อม ช่วงเปดดำาเนินการ
1. จัดให้มีเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยทีผ่านการฝกอบรมด้านการจราจรอำานวยความสะดวก และจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า ออกพืนทีโครงการตลอด 24 ชัวโมง และตรวจสอบไม่ให้มีการจอดรถกีดขวางบริเวณหน้าโครงการ
2. ห้ามจอดรถยนต์กีดขวางเส้นทางการจราจรบริเวณถนนลาดพร้าว และถนนสาธารณะโดยรอบโครงการ
3. ห้ามติดตัง จัดทำาปายหรือวัสดุใดๆ ทีเปนอุปสรรคในการมองเห็น บริเวณทางเข้า -ออกโครงการ พร้อมทังจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ
ต่อการมองเห็นได้อย่างชัดเจน
4. จัดให้มีสัญลักษณ์และปายจราจรภายในโครงการ ให้ชัดเจน

การแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบฯ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ต้องการให้เพิมเติมมาตรการ ดังนี (โปรดระบุให้ชัดเจน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………..
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
ไม่แสดงความคิดเห็น เนืองจาก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………..……
..…....................................................................................................................................................................................................……………….……… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………….......…
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………….......…
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………….......…
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ผลกระทบทีอาจเกิดขึน

มาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้อม ช่วงเปดดำาเนินการ

9. ความป ลอดภัยในชีว ิต 1. จัดให้มีกล้องวงจรปด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกอาคาร โดยต้องมีการบำารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนือง
และทรัพยสิน
2. จัดให้มีเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยทีผ่านการฝกอบรมทางด้านการรักษาความปลอดภัย และตรวจตราด้านความปลอดภัยภายใน
โครงการอย่างเข้มงวดตลอด 24 ชัวโมง
3. จัดให้มีไฟส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืนโดยรอบโครงการ เพือความปลอดภัยจากมิจฉาชีพโดยแสงไฟดังกล่าวจะต้องไม่สาดส่องไปยัง
บ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง
การแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบฯ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ต้องการให้เพิมเติมมาตรการ ดังนี (โปรดระบุให้ชัดเจน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………..
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
ไม่แสดงความคิดเห็น เนืองจาก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………..……
..…....................................................................................................................................................................................................……………….……… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........

ผลกระทบทีอาจเกิดขึน
10. การปองกันอัคคีภัย

มาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้อม ช่วงเปดดำาเนินการ
1. จัดให้มีและติดตังระบบปองกันอัคคีภัยและระบบระบายอากาศได้ระบุให้เปนไปตามกฎกระทรวงฉบับที 33 (พ.ศ.2535) และฉบับที 50
(พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 รวมถึงข้อกำาหนดทีเกียวข้องระบบปองกันอัคคีภัย ได้แก่
สัญญาณเตือนอัคคีภัย อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนและควัน อุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติ ถังเคมีดับเพลิงและอืนๆ ตามข้อกำาหนด
2. ตรวจสอบระบบปองกันอัคคีภัยให้ใช้การได้อยู่เสมอตามคำาแนะนำาของผู้ผลิต หากพบว่ามีการชำารุดหรือใช้การไม่ได้ให้รีบแก้ไขทันที
3. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และระบบปองกันอัคคีภัย และฝกอบรมเรืองการซ้อมอพยพย้ายคน เมือเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที
ของโครงการ เจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยและผู้พักอาศัยในโครงการ เพือให้สามารถใช้งานได้ทันท่วงทีและไม่ตกใจกลัว
4. จัดให้มีแผนการปองกันและดับเพลิงของอาคารโครงการ โดยต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงาน และปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ทีได้จากการฝกซ้อม การอพยพหนีไฟ และการดับเพลิง เพือให้ได้แผนการปองกัน และดับเพลิงของโครงการที
มีประสิทธิภาพ
5. จัดให้มีพืนทีสูบบุหรีภายในโครงการบริเวณริมถนนลาดพร้าว โดยให้อยู่ห่างจากชุมชนและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง

การแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบฯ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ต้องการให้เพิมเติมมาตรการ ดังนี (โปรดระบุให้ชัดเจน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………..
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
ไม่แสดงความคิดเห็น เนืองจาก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………..……
..…....................................................................................................................................................................................................……………….……… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
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ผลกระทบทีอาจเกิดขึน
11.สุนทรียภาพ และ
ทัศนียภาพ

มาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้อม ช่วงเปดดำาเนินการ
1. จัดให้มีพืนทีสีเขียวชันล่างและบนอาคาร คิดเปนสัดส่วนผู้พักอาศัย 1 คน ต่อพืนทีสีเขียว 1 ตารางเมตร ตามแนวทางของสำานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (สผ.)
2. จัดให้มีกระจกทีมีค่าการสะท้อนแสงตามกฎกระทรวงฉบับที 48 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 ข้อ 27 กล่าวว่า “วัสดุทีเปนผิวของผนังภายนอกอาคาร จะต้องมีปริมาณการสะท้อนแสงได้ไม่เกินร้อยละ 30”
3. จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ช่วยดูดซับและกรองฝุน กลิน จากเขม่าไอเสียรถยนต์ได้ และช่วยบังแดด ทำาให้อากาศเย็นขึน
4. ตัดแต่งกิงไม้ภายในโครงการอยู่เสมอ เพือปองกันมิให้ใบไม้ร่วงหล่นไปสู่พืนทีบริเวณข้างเคียงโครงการ
5. เจ้าของโครงการทำาหนังสือแจ้งมาตรการต่ออาคารใกล้เคียง ในระยะ 100 เมตร รอบโครงการ ทีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจาก
ตัวอาคารโครงการ และอาคารทีถูกการบดบังแสงแดดและลมจากตัวอาคารโครงการ สามารถ แจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการ
แก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทังนีให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตังแต่เริมการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึงเปดดำาเนินการเปนเวลา 1 ป
กรณีทีทัง 2 ฝายตกลงกันไม่ได้ ต้อ งจัดตังคณะกรรมการประสานงาน แก้ไขปญหาจากการพัฒ นาโครงการ เพือเจรจาหาข้อ ยุติ
ทีเปนธรรมต่อทังสองฝาย ประกอบด้วย เจ้าของโครงการผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และบุคคลหรือหน่วยงานทีเปนกลาง
ทีทังสองฝายยอมรับโดยเจ้าของโครงการเปนผู้รับผิดชอบต่อความเดือดร้อนของพืนทีทีได้รับผล กระทบดังกล่าว
6. จัดให้มีมาตรการชดเชยเยียวยาผลกระทบทีเกิดจากการก่อสร้างโครงการ แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสมและอย่างเปนธรรม

การแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบฯ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ต้องการให้เพิมเติมมาตรการ ดังนี (โปรดระบุให้ชัดเจน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………..
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
.….........................................................................................................................................................................................……………..........…………… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .
ไม่แสดงความคิดเห็น เนืองจาก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………..……
..…....................................................................................................................................................................................................……………….……… ..........
……………...…....................................................................................................................................................................................................……………...… .

ผ 5-59

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 111

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 111
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม โครงการได้กำาหนดจุดตรวจวัด คุณภ าพสิงแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
จำานวน 1 จุด ภายในพืนทีโครงการ และ/หรือบริเวณใกล้เคียงโครงการ โดยมีดัชนีทีต้องตรวจวัด จำานวน 3 ดัชนี ได้แก่ ฝุน
ละออง เสียง และแรงสันสะเทือน เพือใช้ควบคุมการก่อสร้างให้เปนไปตามมาตรฐาน และข้อกำาหนดกฎหมายทีเกียวข้อง โดย
มีรายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม ดังนี
ผลกระทบสิงแวดล้อม

ค่ามาตรฐาน

บริเวณทีตรวจวัด

ระยะเวลา/ความถี

1. คุณภาพอากาศ
1.1) ฝุนขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน (TSP)

0.33 mg/m3 (เฉลีย 24 ชม.)

1.2) ฝุนขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)

0.12 mg/m3 (เฉลีย 24 ชม.)

1.3) ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)

0.12 ppm (เฉลีย 24 ชม.)

1.4) คารบอนมอนอกไซด (CO)

34.2 mg/m3 (เฉลีย 1 ชม.)

1.5) ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2)

0.17 mg/m3 (ค่าเฉลียสูงสุด 1
ชัวโมง จากการตรวจวัด 24 ชม.)

1.6) ไฮโดรคารบอนทังหมด (THC)

ปจจุบันไม่มีค่ามาตรฐานกำาหนดไว้

2. ระดับเสียง

3. แรงสันสะเทือน

พืนทีโครงการ ทุก วัน ช่ว งทำา ฐานราก หลัง จากฐานราก
และ/หรือบริเวณ แล้วเสร็จ จะตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง ตลอด
ใกล้เคียง
ระยะเวลาก่อสร้าง
พืนทีโครงการ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
และ/หรือบริเวณ
ใกล้เคียง

ค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลีย 24 ชม. พืนทีโครงการ ทุก วัน ช่ว งทำา ฐานราก หลัง จากฐานราก
ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียง และ/หรือบริเวณ แล้วเสร็จ จะตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง ตลอด
รบกวนไม่เกิน 10 dB(A)
ใกล้เคียง
ระยะเวลาก่อสร้าง
ค่ามาตรฐานความสันสะเทือน
(บริเวณชันบนสุดของอาคาร)
ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที

ผ 5-60

พืนทีโครงการ ทุก วัน ช่ว งทำา ฐานราก หลัง จากฐานราก
และ/หรือบริเวณ แล้วเสร็จ จะตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง ตลอด
ใกล้เคียง
ระยะเวลาก่อสร้าง

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 111

เรียน ท่านเจ้าของบ้านเลขที .......................
เนืองจากมีก ารก่อสร้างโครงการอาคาร ชุด ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 111 ประกอบด้วย อาคารชุด พักอาศัย
สูง 23 ชัน และชันลอย 1 ชัน จำานวน 1 อาคาร ซึงบ้านพักอาศัยของท่านอยู่ในพืนทีศึกษาและอาจได้รับผลกระทบจาก
การพัฒนาโครงการ โดยโครงการตังอยู่ที ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร ดำาเนินการโดย
บริษัท ออริจิน ลาดพร้าว จำากัด คาดว่าบ้านพักอาศัยของท่านจะได้รบั ผลกระทบจากการดำาเนินโครงการ
ดังนัน เพือเปนการปองกันและลดผลกระทบทีจะเกิดขึนกับท่าน จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านแสดงความคิดเห็น
ต่อมาตรการลดผลกระทบของโครงการ ตามแบบสอบถามทีแนบมา และขอความกรุณาให้ท่านส่งกลับ ซึงทางบริษัทที
ปรึกษาด้านสิงแวดล้อมของโครงการ ได้จ่าหน้าซองไว้ให้แล้ว (ไม่ต้องติดแสตมป์)
ทังนี ข้อมูล ทีท่านแสดงความคิด เห็นในแบบสอบถามฉบับนี ทางบริษัทฯ ใช้ข ้อมูลในการประกอบรายงาน
ผลกระทบสิงแวดล้อม (EIA) โดยเสนอต่อสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (สผ.) และ
สำานักสิงแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เพือพิจารณาขออนุญาตก่อสร้างอาคารเท่านัน
และหากมีข ้อ สงสัย และซัก ถามเพิมเติม สามารถติด ต่อ สอบถามที คุณ ณัฐ ภัท ร โทร .02-9621445-8
(วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 น.-16.00 น.)
ขอขอบพระคุณทีร่วมแสดงความคิดเห็น

(พับตามรอยประ)

บริการธุรกิจตอบรับ

ใบอนุญาตเลขที่ ปน. 1/0061 ปณศ.ปากเกร็ ด
ถ้าฝากสงในประเทศไมต้องผนึ กตราไปรษณี ยากร

กรุณาส่ง
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท จำากัด
เลขที 50/86-87 ม.5 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 15
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลปากเกร็ด อำาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร 02-9621445-8
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ภาคผนวกที่ 5.2
ผลการศึกษาเศรษฐกิจ และสังคม
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โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

ภาคผนวกที่ 5.2.1
ผลการศึกษาเศรษฐกิจ และสังคม
กลุมที่ 1.1 พื้นที่ติดโครงการ

ผ 5-63

ผ 5-64

ผ 5-65

ผ 5-66

ผ 5-67

ผ 5-68

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

ภาคผนวกที่ 5.2.2
ผลการศึกษาเศรษฐกิจ และสังคม
กลุมที่ 1.2 ในระยะ 100 เมตร
จากพื้นที่โครงการ

ผ 5-69

ผ 5-70

ผ 5-71

ผ 5-72

ผ 5-73

ผ 5-74

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

ภาคผนวกที่ 5.2.3
ตารางแสดงจำานวนและบานเลขที่ที่สำารวจ และเก็บ
ตัวอยางความคิดเห็นกลุมที่ 1.2 ระยะ 100 เมตร

ผ 5-75

ผ 5-76

ผ 5-77

ผ 5-78

ผ 5-79

ผ 5-80

ผ 5-81

ผ 5-82

ผ 5-83

ผ 5-84

ผ 5-85

ผ 5-86

ผ 5-87

ผ 5-88

ผ 5-89

ผ 5-90

ผ 5-91

ผ 5-92

ผ 5-93

ผ 5-94

ผ 5-95

ผ 5-96

ผ 5-97

ผ 5-98

ผ 5-99

ผ 5-100

ผ 5-101

ผ 5-102

ผ 5-103

ผ 5-104

ผ 5-105

ผ 5-106

ผ 5-107

ผ 5-108

ผ 5-109

ผ 5-110

ผ 5-111
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โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

ภาคผนวกที่ 5.2.4
ผลการศึกษาเศรษฐกิจ และสังคม
กลุมที่ 2 ในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร

ผ 5-113

ผ 5-114

ผ 5-115

ผ 5-116

ผ 5-117

ผ 5-118

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

ภาคผนวกที่ 5.2.5
ตารางแสดงจำานวนและบานเลขที่ที่สำารวจ
และเก็บตัวอยางความคิดเห็น
กลุมที่ 2 ระยะมากกวา 100-1,000 เมตร

ผ 5-119

ตาราง ผ5.2.5 อาคารที่แสดงความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111
กลุมที่ 2.1 หางจากพื้นที่โครงการระยะมากกวา 100 500 เมตร
ลําดับ
เลขที่
ตัวอยาง ลําดับ
เลขที่
1
128/5
1
41
22
2
128/6
1
42
128/106
3
128/7
1
43
128/110
4
128/10
1
44
3029
5
128/12
1
45
128/3
6
128/13
1
46
3406 8
7
128/14
1
47
3410
8
128/22
1
48
3416
9
128/23
1
49
3428
10
128/26
1
50
3430
11
128/28
1
51
3432 3434
12
128/37
1
52
7 Eleven สาขา ลาดพราว 132
13
128/38
1
53
3440
14
128/39
1
54
3/1
15
128/40
1
55
3
16
128/41
1
56
5
17
128/46
1
57
111/36
18
128/50
1
58
37
19
128/51
1
59
39
20
128/53
1
60
45
21
128/54
1
61
65/1
22
128/60
1
62
65
23
128/63
1
63
71
24
128/71
1
64
75
25
128/72
1
65
77
26
128/73
1
66
87
27
128/74
1
67
422
28
128/75
1
68
400
29
128/80
1
69
398
30
128/81
1
70
352
31
128/97
1
71
342
32
404
1
72
334 336
33
420
1
73
266 268
34
408
1
74
256 254
35
460
1
75
6
36
472
1
76
542
37
710/1
1
77
544
38
716
1
78
550
39
450
1
79
556
40
26
1
80
562

ผ 5-120

ตัวอยาง
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ตาราง ผ5.2.5(1) อาคารที่แสดงความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการอาคารชุดดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111
กลุมที่ 2.1 หางจากพื้นที่โครงการระยะมากกวา 100 500 เมตร
ลําดับ
เลขที่
ตัวอยาง ลําดับ
เลขที่
81
564
1
121
225/1
82
1
122
582
543
83
1
123
521
453
84
600
1
124
121/33
85
606 608
1
125
519
86
610
1
126
427
614
41
87
1
127
88
1
128
283
10
89
1
129
287
12/1
90
119
1
130
14/3
91
111
1
131
16
92
1
132
299
32
93
97
1
133
98
94
93
1
134
144
95
1
135
87
134
96
1
136
85
168
97
1
137
321
126
98
333
1
138
198
99
63
1
139
196
100
59
1
140
202
101
3392
1
141
204
102
3392/3
1
142
200/1
103
3392/21
1
143
404
104
3388 3390
1
144
17 19
105
3386
1
145
25 27
3364 3362
39
106
1
146
107
1
147
55
43
73
55
108
1
148
109
93
1
149
67
110
131
1
150
69
111
143
1
151
79
112
177/1
1
152
85
113
181
1
153
95
114
185
1
154
119
115
179
1
155
123
116
191/1
1
156
125
117
191
1
157
129
118
197
1
158
145
119
1
159
199
149
120
201
1
160
151

ผ 5-121

ตัวอยาง
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ตาราง ผ5.2.5(2) อาคารที่แสดงความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการอาคารชุดดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111
กลุมที่ 2.1 หางจากพื้นที่โครงการระยะมากกวา 100 500 เมตร
ลําดับ
เลขที่
ตัวอยาง ลําดับ
เลขที่
161
1
201
155
52
162
1
202
157
68
163
1
203
177 179
186
164
1
204
197
182
165
1
205
203
180
213
203 207
166
1
206
167
1
207
221 223
211
168
1
208
229
32/1
169
1
209
245
225/1
170
1
210
251
249
171
1
211
251/1
255
172
204
1
212
68
173
1
213
170
259
174
1
214
166
267
175
1
215
156
66
176
1
216
150
4/1
177
1
217
146 148
6
178
1
218
132
238
179
128
1
219
236/1
180
120
1
220
230/1
181
116
1
221
230
182
98 100
1
222
26
183
94
1
223
228
184
88
1
224
28
185
86
1
225
32/5
186
82 84
1
226
36
187
74
1
227
42
188
62 64
1
228
214
189
58 60
1
229
50
190
366
1
230
56
191
380/2
1
231
182
192
384
1
232
198
193
378/1
1
233
198/1
194
69/2
1
234
68
195
364
1
235
70
196
262
1
236
72
197
264
1
237
74
198
196
1
238
284
199
44
1
239
71
200
68/1
1
240
286

ผ 5-122

ตัวอยาง
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ตาราง ผ5.2.5(3) อาคารที่แสดงความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการอาคารชุดดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111
กลุมที่ 2.1 หางจากพื้นที่โครงการระยะมากกวา 100 500 เมตร
ลําดับ
เลขที่
ตัวอยาง ลําดับ
เลขที่
241
1
281
77
93
242
1
282
81
199
243
1
283
286
207
244
1
284
59
193
245
1
285
131
175
246
1
286
51
163
247
1
287
54
169
248
1
288
48
167 ลาดพราว115
249
1
289
46
103
250
1
290
38
107
251
1
291
30
24
252
1
292
7 11 สาขา 02237
40
253
1
293
14
56
254
1
294
60
8 10
255
1
295
119/1
6
256
1
296
215
7 11 สาขา 10705
257
175
1
297
80
258
167
1
298
185
259
165
1
299
111
260
153
1
300
117
261
149
1
301
119
262
147
1
263
125
1
264
123
1
265
117
1
266
109
1
267
103 107
1
268
97
1
269
85
1
270
77
1
271
67
1
272
63 65
1
273
3101/4 5
1
274
30
1
275
323
1
276
329
1
277
331
1
278
36
1
279
229
1
280
73
1

ผ 5-123

ตัวอยาง
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ตาราง ผ5.2.5(4) อาคารที่แสดงความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการอาคารชุดดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111
กลุมที่ 2.2 หางจากพื้นที่โครงการระยะมากกวา 500 1,000 เมตร
ลําดับ
เลขที่
ตัวอยาง ลําดับ
เลขที่
1
1
41
222
289
2
1
42
58
263
3
1
43
5
217
4
1
44
2863 2865
90
5
1
45
2923 2925
113
6
1
46
2969
99
7
1
47
27/559
79
8
1
48
74
61
9
1
49
2991/10
29
10
1
50
2991/22
146/14
11
1
51
2991/62 63
20
12
2991/52 53
1
52
55
13
1
53
61
96
21
79
14
1
54
15
1
55
11
174,174/1 2
16
1
56
149
807
17
147
1
57
799
18
246
1
58
791
19
207
1
59
783
20
167
1
60
775
21
403
1
61
607
22
570
1
62
416/1
23
564
1
63
707
24
554
1
64
777/1
25
552
1
65
400
26
444/6
1
66
666
27
222/1
1
67
392
28
424/5
1
68
126
29
67/64
1
69
192
30
594/598
1
70
292
31
67/7 8
1
71
462,460
32
555,559
1
72
86 88
33
65
1
73
25
34
316 318
1
74
3098
35
270 274
1
75
2982 2988
36
220
1
76
2044
37
176
1
77
466/6
38
120
1
78
3190
39
76,78,80
1
79
3224
40
9
1
80
2668

ผ 5-124

ตัวอยาง
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

ภาคผนวกที่ 5.3
ผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน

ผ 5-125

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

ภาคผนวกที่ 5.3.1
ผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน
กลุมที่ 1.1 พื้นที่ติดโครงการ

ผ 5-126

ผ 5-127

ผ 5-128

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

ภาคผนวกที่ 5.3.2
ผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน
กลุมที่ 1.2 ในระยะ 100 เมตร
จากพื้นที่โครงการ

ผ 5-129

ผ 5-130

ผ 5-131

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

ภาคผนวกที่ 5.3.3
ผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน
กลุมที่ 2 ในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร

ผ 5-132

ผ 5-133

ผ 5-134

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

ภาคผนวกที่ 5.3.4
ผลการศึกษาการมีสวนรวม
กลุมที่ 3 พื้นที่ออนไหว และกลุมที่ 4
สถานที่ราชการและสถานทูต ในระยะ 1,000 เมตร

ผ 5-135

ผ 5-136

ผ 5-137

ผ 5-138

ผ 5-139

ผ 5-140

ผ 5-141

ผ 5-142

ผ 5-143

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

ภาคผนวกที่ 5.4
การติดตามการแสดงความคิดเห็น

ผ 5-144

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

ภาคผนวกที่ 5.4.1
เอกสารการสงจดหมายลงทะเบียนตอบรับ

ผ 5-145

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

เอกสารการสงไปรษณีย์ลงทะเบียน ครั้งที่ 1

ผ 5-146

ผ 5-147

ผ 5-148

ผ 5-149

ผ 5-150

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

เอกสารการสงไปรษณีย์ลงทะเบียน ครั้งที่ 2

ผ 5-151

ผ 5-152

ผ 5-153

ผ 5-154

ผ 5-155

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

เอกสารการสงไปรษณีย์ลงทะเบียน ครั้งที่ 3

ผ 5-156

ผ 5-157

ผ 5-158

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

ภาคผนวกที่ 5.4.2
เอกสารเชิงประจักษ์ การประสานงานสอบถามความคิดเห็น
กับพื้นที่ออนไหวและหนวยงานราชการ ในระยะ 1,000 เมตร

ผ 5-159

ผ 5-160

ผ 5-161

ผ 5-162

ผ 5-163

ผ 5-164

ผ 5-165

ผ 5-166

ผ 5-167

ผ 5-168

ผ 5-169

ผ 5-170

ผ 5-171

ผ 5-172

ผ 5-173

ผ 5-174

ผ 5-175

ผ 5-176

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

ภาคผนวกที่ 5.5
การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563

ผ 5-177

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

ภาคผนวกที่ 5.5.1
หนังสือเชิญประชุม

ผ 5-178

ผ 5-179

ผ 5-180

ผ 5-181

ผ 5-182

ผ 5-183

ผ 5-184

ผ 5-185

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

ภาคผนวกที่ 5.5.2
เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน

ผ 5-186

เอกสารประกอบการแสดงความคิดเห็นการก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด ดิออริจิน ลาดพร้าว 111
ตังอยู่ที ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

ของ
บริษัท ออริจิน ลาดพร้าว จำากัด

วันอาทิตย์ที 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.30 น.
ณ พืนทีก่อสร้างโครงการอาคารชุด ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 111
(ตรงข้ามโชว์รูมโตโยต้าลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 128)
.

ดำาเนินการโดย บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำากัด
โปรดรักษาสิทธิของท่านในการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
50/86-87 ม.5 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 Tel : 02-9621445-8 Fax : 02-9621544 email : contact2ecosystem@gmail.com

ผ 5-187

กำ หนดก รประชุมแสดงคว มคิดเห็นต่อก รก่อสร้ ง
โครงก รอ ค รชุด ดิ ออริจิน ล ดพร้ ว 111
ณ พืนทีก่อสร้ งโครงก ร ดิ ออริจิน ล ดพร้ ว 111
(ตรงข้ มโชว์รูมโตโยต้ ล ดพร้ ว ซอยล ดพร้ ว 138)
วันอ ทิตย์ที 5 กรกฎ คม 2563 เวล 09.30 - 12.30 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ตัวแทนจากชุมชนข้างเคียงโครงการ
2. ตัวแทนจากเจ้าของโครงการ
3. ตัวแทนจากบริษัททีปรึกษาด้านสิงแวดล้อม
4. ตัวแทนจากบริษัทผู้ออกแบบงานสถาปตย์
5. ตัวแทนจากบริษัทผู้ออกแบบงานภูมิสถาปตย์
6. ตัวแทนจากบริษัทผู้ออกแบบงานระบบ
7. ตัวแทนจากบริษัทผู้ออกแบบงานโครงสร้าง
รายละเอียดกิจกรรม
09.30 – 10.00 น.

ลงทะเบียนผู้เข้าประชุม

10.00 – 11.00 น.

ดำาเนินรายการ โดยบริษัททีปรึกษาด้านสิงแวดล้อม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม แนะนำา
ผู้เข้าร่วมประชุม ชีแจงรายละเอียดโครงการ และมาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้อม

11.00 – 12.00 น.

เปดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถาม และให้ผู้ทีมีส่วนเกียวข้องตอบข้อซักถามผู้เข้าร่วมประชุม

12.00 - 12.30 น.

สรุป และปดการประชุม

ผ 5-188

วัตถุประสงค์ของการแสดงความคิดเห็น
1. เพื่อชีแจงรายละเอียด ขอบเขตการศึกษา ทางเลือกของโครงการ และลักษณะของโครงการที่จะกอสร้าง
2. เพือ่ สำารวจข้อหวงกังวลที่ชุมชนสนใจหรือให้ความสำาคัญเปนพิเศษ และนำาข้อหวงกังวลดังกลาวมากำาหนด
เปนมาตรการที่มีความจำาเพาะเจาะจงตามลักษณะของชุมชน
3. เพื่อให้ได้ข้อมูลความคิดเห็นที่ตรงกับความเปนจริงของสถานการณ์ เหตุการณ์หรือข้อมูลโครงการที่จะ
ดำาเนินการในพืนที่
4. เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหวางชุมชนกับโครงการที่จะดำาเนินการ
5. เพื่อนำา เสนอผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึน และมาตรการลดผลกระทบด้า นสิ่งแวดล้อมในชวงกอนการ
กอสร้าง ชวงกอสร้าง และชวงเปดดำาเนินการ
6. เพื่อนำา ข้อมูล ไปจัด ทำา รายงานประเมินผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มนำา เสนอตอสำา นัก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และจังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาอนุญาตกอสร้างโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ทีตังโครงการ

ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร (ภาพที 1)

ขนาดพืนทีโครงการ

ประมาณ 3.48 ไร

ทางเข้า-ออกโครงการ 1 ทางเข้า-ออก เชื่อมตอกับถนนลาดพร้าว
สถานภาพโครงการ
ปจจุบัน

- พืนที่วางรอการใช้ประโยชน์ และสำานักงานขาย สูง 2 ชัน จำานวน 1 อาคาร
- อยูระหวางการศึกษาจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ระยะเวลาการก่อสร้าง ประมาณ 24 เดือน
รายละเอียดโครงการ

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 23 ชัน และชันลอย 1 ชันจำานวน 1 อาคาร (ภาพที 2)
ประกอบด้วย
- ชันที่ 1 : สวนต้อนรับ ห้องเครื่องไฟฟา ห้องนิติบุคคล ห้องชุดพาณิชย์ 4 ห้อง
- ชันที่ 1-3 : ที่จอดรถยนต์
- ชันที่ 4 : ห้องชุดพักอาศัย สระวายนำา และพืนที่สีเขียว
- ชันที่ 5-22 : ห้องชุดพักอาศัย
- ชันที่ 23 : ห้องชุดพักอาศัย และพืนที่สันทนาการ
- ชันดาดฟา : พืนที่สีเขียว
- มีจำา นวนห้อ งชุด รวมทังสิน 648 ห้อ ง ประกอบด้วย ห้อ งชุด พัก อาศัย 644 ห้อง
และห้องชุดพาณิชย์ 4 ห้อง พืนทีส่ วน สระวายนำา และถนนภายในโครงการ

ทีจอดรถยนต์

โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ทังหมด 218 คัน พืนที่จอดรถมีขนาด 2.4x5.0 เมตร
สำาหรับที่จอดรถที่ตังฉากกับทางรถวิ่ง มีรายละเอียดดังนี
- ที่จอดรถยนต์ ชันที่ 1 จำานวน 85 คัน
- ที่จอดรถยนต์ ชันที่ 1M (ชันลอย) จำานวน 15 คัน
- ที่จอดรถยนต์ ชันที่ 2 จำานวน 59 คัน
- ที่จอดรถยนต์ ชันที่ 1 จำานวน 59 คัน
ผ 5-189

ระบบนำาใช้

โครงการจัด ให้ม ีถ ัง สำา รองนำาใช้ใ ต้ด ิน และดาดฟา ความจุร วม 500 ลูก บาศก์เมตร
สำา รองนำาใช้ได้น าน 1.24 วัน และถัง สำา รองนำาดับ เพลิง ความจุ 260 ลูก บาศก์เ มตร
สำารองนำาดับเพลิงได้นาน 65 นาที

ระบบบำาบัดนำาเสีย

โครงการจัดให้มีระบบบำาบัดชนิดเติมอากาศ จำานวน 2 ชุด
1. เปนระบบบำาบัดนำาเสียชนิดเติมอากาศ แบบ Activated Sludge ขนาดรองรับนำาเสีย
350.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน ฝงไว้ใต้ดนิ บริเวณทีจ่ อดรถยนต์ดา้ นทิศเหนือของอาคาร
รองรับนำาเสียภายในโครงการ โดยไมรวมนำาเสียจากห้องนำาบริเวณทีจ่ อดรถยนต์ชนที
ั ่1
2. เปนระบบบำาบัดนำาเสีย สำาเร็จรูป แบบเกรอะ-กรองแบบเติมอากาศ ขนาด 0.80
ลูกบาศก์เมตร/วัน ฝงไว้ใต้ดนิ บริเวณทางรถวิง่ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอาคาร
รองรับนำาเสียจากห้องนำาบริเวณทีจ่ อดรถยนต์ชนที
ั ่1
นำาทิงที่ผานการบำาบัดจนได้มาตรฐานคุณภาพนำาทิง ระบายลงสูทอระบายนำาริมถนน
ลาดพร้าว

ระบบระบายนำา

- โครงการจัดให้มีทอระบายนำา คสล. ขนาด 0.40, 0.60 และ 0.80 เมตร รอบพืนที่
โครงการ
- โครงการต้องทำาการหนวงนำาไว้ภายในโครงการไมน้อยกวา 137.83 ลูกบาศก์เมตร
- โครงการจัดให้มีบอหนวงนำา จำานวน 1 บอ ปริมาตรกักเก็บ 455.0 ลูกบาศก์เมตร ฝง
ไว้ใต้ดินบริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอาคาร รองรับปริมาณนำาฝนได้มากกวา
3 เทา ของอัตราการระบายนำาของพืนที่กอนพัฒนาโครงการ เพื่อปองกันนำาทวมตอ
ชุมชนข้างเคียง

การจัดการมูลฝอย

- บริเวณชันพักอาศัย ชันที่ 4-23 จัดให้มีห้องพักขยะประจำาชัน ขนาดพืนที่ 4.0 ตาราง
เมตร ภายในห้องพักขยะประจำาชันจัดให้มีถังขยะ จำานวน 4 ถัง ถังขยะเปยก (ถังสี
เขียว) ขยะทั่วไป (ถังสีนำาเงิน ) รองรับด้วยถุงสีดำา ขยะรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) รองรับ
ด้วยถุงสีใส และขยะอันตราย (ถังสีส้ม ) รองรับด้วยถุงสีส้ม สำาหรับชันที่ 1-3 จัดให้แม
บ้านรวบรวมไว้ในห้องพักขยะรวม

- ห้องพักขยะรวม อยูภายในอาคารพักอาศัยชันลาง ด้านทิศตะวันออก แบงเปน 4 ห้อง
ประกอบด้วย ห้องพักขยะเปยก ห้องพักขยะรีไซเคิล ห้องพักขยะทัว่ ไป (สามารถรองรับได้
ไมน้อยกวา 3 วัน) และห้องพักขยะอันตราย (สามารถรองรับได้ไมน้อยกวา 15 วัน)
- ลักษณะของห้องพักขยะ จะจัดเตรียมไว้ดังนี
* พืนห้อ งพัก ขยะรวมทุก ห้อง เปนพืนคอนกรีต เสริม เหล็ก ผสมนำายากันซึม
ออกแบบให้มีความลาดเอียง เพื่อให้นำาล้างห้องขยะไหลลงสูรางระบายนำาใน
แตละห้อง
* ผนังห้องพักขยะรวมทุกห้อง เปนผนังกรุกระเบืองเซรามิค สูง 1.60 เมตร
* จัดให้มีพ ัดลมดูดระบายอากาศภายในห้องพักขยะเปยก เพื่อลดผลกระทบ
ด้านกลิ่นรบกวนตอสิ่ง แวดล้อมภายนอก โดยใช้ทอระบายอากาศตอลงดิน
เพื่อให้จุลินทรีย์ที่มีอยูในดิน ทำาหน้าที่บำาบัดกลิ่นเหม็น
* ภายในห้องพักขยะรวมมีรางระบายนำา กว้าง 0.1 เมตร พร้อมฝาปดตะแกรง
เหล็กรวบรวมลงทอระบายนำาภายในห้องพักขยะรวมเข้าสูระบบบำาบัดนำาเสีย
ผ 5-190

* จัดให้มีแมบ้านฉีดล้างทำาความสะอาดพืน และผนังของห้องพัก ขยะทุกครัง
หลังจากรถเก็บขนขยะเก็บขนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
การปองกันอัคคีภัย

จัดให้มีอุปกรณ์เตือน และระบบปองกันอัคคีภัยที่ครบถ้วน ซึ่งสามารถลดอัตราการเกิด
อัคคีภัยภายในโครงการ และระหวางที่รอการชวยเหลือจากรถดับเพลิงของหนวยงาน
ราชการที่อยูบริเวณใกล้เคียงพืนที่โครงการ โดยออกแบบระบบปองกัน และเตือนเหตุ
เพลิงไหม้ของโครงการให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
* อาคารชุดพักอาศัยสูง 23 ชัน เปนอาคารสูง และขนาดใหญพิเศษ ออกแบบระบบ
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540)
ได้แก
- ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
(1) แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel: FCP)
ทำาหน้าที่เปนศูนย์รับสงสัญญาณตรวจรับ เมื่ออุปกรณ์แจ้งเหตุที่ติดตังไว้เริ่ม
ทำางานจะสงสัญญาณไปยังแผงควบคุม และหากมีเหตุเกิดเพลิงไหม้ก็จะสง
สัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทังอาคาร
(2) อุปกรณ์สงสัญญาณ ประกอบด้วย อุปกรณ์สงสัญญาณเพื่อให้หนีไฟ แบบกริ่ง
(ALARM BELL) และอุปกรณ์สงสัญญาณเพื่อให้หนีไฟ แบบเครื่องขยายเสียง
(FIRE ALARM SPEAKER) เพือ่ ให้หนีไฟสามารถสงเสียง หรือสัญญาณให้คนที่
อยูในอาคารได้ยนิ หรือทราบอยางทัว่ ถึง
(3) อุปกรณ์แจ้งเหตุ มีทงระบบแจ้
ั
งเหตุอตั โนมัตแิ ละระบบแจ้งเหตุทใ่ี ช้มอื เพือ่
ให้อปุ กรณ์ ตาม (1) ทำางาน ได้แก ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ และเต้าเสียบโทรศัพท์
(MANUAL STATION with TELEPHONE JACK) ช ุด เ ต ้า เ ส ีย บ โ ท ร ศ ัพ ท ์
(TELEPHONE JACK) เครื่องตรวจจับควัน (SMOKE DETECTOR) เครื่องตรวจจับ
ความร้อน (HEAT DETECTOR) เปนต้น

- ระบบปองกันเพลิงไหม้ ประกอบด้วย ระบบทอยืน ตูห้ วั ฉีดนำาดับเพลิง ระบบดับ
เพลิงแบบกระจายนำาอัตโนมัติ ถังเก็บนำาสำารอง หัวรับนำาดับเพลิง และเครือ่ งดับ
เพลิงแบบมือถือ
การจัดพืนทีสีเขียว

โครงการจัดให้มีพืนที่สีเขียวบริเวณชันลาง, ชันที่ 4 และชันดาดฟา รวมมีพืนที่สีเขียว
ทังหมด 1,974.50 ตร .ม. (กำา หนดให้มีพ ืนที่สีเขียวในสัดสวน พืนทีส่ เี ขียวตอผูพ้ กั อาศัย
ไมน้อยกวา 1 ตารางเมตร/1 คน)

ผ 5-191

ผ 5-192

ผ 5-193

ผ 5-194

อาคารโครงการไม่ส่งผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมอย่างมีนัยสำคัญ

ผ 5-195

อาคารโครงการไม่ส่งผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมอย่างมีนัยสำคัญ

ผ 5-196

อาคารโครงการไม่ส่งผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมอย่างมีนัยสำคัญ

ผ 5-197

อาคารโครงการไม่ส่งผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมอย่างมีนัยสำคัญ

ผ 5-198

อาคารโครงการไม่ส่งผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมอย่างมีนัยสำคัญ

ผ 5-199

ผ 5-200

ผ 5-201

ผ 5-202

มาตรการป้องกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิน ลาดพราว 111
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน

มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ชวงกอนกอสราง-รือถอนอาคารสำานักงานขาย

1. ชวงกอนกอสราง-รือถอนอาคารสำานักงานขาย
1. ติดตั้งปายประชาสัมพันธ์บริเวณดานหนาโครงการ เพื่อ ใหทราบวาเป็นการกอสรางโครงการอาคารชุด ดิ ออริจ ิ้น
ลาดพราว 111 สูง 23 ชั้น จำานวน 1 อาคาร ระบุชื่อเจาของโครงการ สถาปนิก วิศวกรควบคุมการกอสราง ระยะเวลา
กอสราง เลขที่ใบอนุญาตกอสราง และเบอร์โทรติดตอผูรับผิดชอบที่สามารถติดตอได 24 ชั่วโมง
2. จัดทำารั้วชั่วคราวแบบ Metal Sheet สูง 6.0 เมตร โดยรอบโครงการ เพื่อชวยบดบังทัศนียภาพที่ไมเหมาะสม รวมถึง
ปองกันบุคคลภายนอกรุกลำ้าเขามาภายในพื้นที่กอสราง
3. จัดใหมีการวางแผนและกำาหนดขั้นตอนการทำางานอยางชัดเจน ประกอบดวย ขั้นตอนการกอสราง ระยะเวลา และ
ความถี่ข องแตละขั้น ตอนการกอสราง พรอมทั้งประชาสัมพันธ์และแจงแผนการกอสรางโครงการใหกับผูพัก อาศัย
ใกลเคียงโดยรอบทราบ
4. ประชาสัมพันธ์การกอสรางโครงการกับบานเรือนที่อยูใกลเคียงโครงการ โดยกำาหนดใหมีเจาหนาที่ตัวแทนจากโครงการ
เขาพบปะพูดคุยกับผูพักอาศัยหรือเจาของอาคารขางเคียงโครงการเป็นประจำาตลอดชวงกอสราง พรอมแจงชื่อและเบอร์
โทรศัพท์ผูรับผิดชอบที่สามารถติดตอไดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง หากมีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบตองแจงชื่อและเบอร์
โทรศัพท์ใหมใหผูพักอาศัยโดยรอบทราบ เพื่อใหสามารถติดตอไดสะดวก และรับฟงความคิดเหนความเดือดรอนรำาคาญที่
มีผลกระทบมาจากการกอสรางโครงการ เพื่อนำามาปรับปรุงแกไขโดยเรงดวน
5. จัดใหมีชองทางรับเรื่องราวรองทุกข์กับชุมชนใกลเคียง ประกอบดวย เบอร์โทรศัพท์ Social Network หรือกลองรับฟง
ความคิดเหน โดยติดตั้งกลองรับฟงความคิดเหนบริเวณดานหนาโครงการในตำาแหนงที่สามารถมองเหนไดชัดเจน
6. จัดใหมีกลองวงจรปด (CCTV) ติด ตั้ง ในบริเวณดานหนาโครงการและดานขางภายในโครงการ เกบบัน ทึก ภาพได
ไมนอยกวา 30 วัน และไฟสองสวางภายในบริเวณพื้นที่กอสรางโดยแสงไฟดังกลาวจะตองไมสาดสองไปยังบานพักอาศัย
หรืออาคารขางเคียง
7. จัดวางผังบริเวณพื้นที่กอสรางโครงการ ระบบสาธารณูปโภคและระบบสุขาภิบาลของคนงานกอสรางใหอยูหางจากบาน
พักอาศัยมากที่สุด เพื่อปองกันปญหาดานกลิ่นและเสียงรบกวนตอประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบ
8. จัดใหมีที่จอดรถยนต์สำาหรับเจาหนาที่ของโครงการอยูภายในพื้นที่กอสรางโครงการ โดยหามจอดรถกีดขวางการจราจร
บนถนนลาดพราว และถนนสาธารณะที่เกี่ยวของ
9. ผูรับเหมาและผูควบคุมงานกอสรางจะตองเขาไปสำารวจสภาพอาคารบานเรือนใกลเคียง โดยใหเจาของบานรวมในการ
สำารวจถายภาพประกอบและทำาบันทึกรวมกัน ตั้งแตกอนกอสราง เพื่อเป็นหลักฐานปองกันการขัดแยง กรณีอาคารบาน
เรือนเกิดความเสียหาย และเมื่อพบวาการกอสรางสรางความเสียหายใหกับอาคารขางเคียงตองซอมแซมแกไขทันที โดย
ไมตองรอประกันภัย ซึ่งตองสามารถติดตอไปยังวิศวกรโครงการที่พื้นที่กอสรางไดทุกวัน
10. จัดใหมีการประกันอุบัติเหตุจากการกอสราง เทากับระยะเวลาการกอสรางโครงการและวงเงินคุมครองตองเพียงพอ
ตามมูลคาทรัพย์สินที่เกิดความเสียหายดวยโดยครอบคลุมถึงประชาชนผูสัญจรและบานเรือนอาคารใกลเคียงโครงการ
ทั้งหมด ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิน ลาดพราว 111

ผ 5-203

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน

มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ชวงกอสราง - รือถอนอาคารสำานักงานขาย

2. ชวงกอสราง-รือถอนอาคารสำานักงานขาย
1. การทรุดตัวของดิน

1. จัดใหมีระบบคำ้ายัน และระบบปองกันดินพัง โดยรอบบริเวณกอสรางระบบสาธารณูปโภคที่มีความลึกมากกวา 3 เมตร
เพื่อปองกันการพังทลายของดินในชวงการกอสราง โดยมีวิศวกรโยธาควบคุมการออกแบบระบบคำ้ายันใหเป็นไปตามหลัก
วิศวกรรม และควบคุมการกอสรางอยางใกลชิด
2. ใชเสาเขมแบบระบบเขมเจาะเทานั้น เพื่อชวยลดแรงสั่นสะเทือนและปองกันปญหาการเคลื่อนตัวและพังทลายของดิน
3. ตรวจสอบอาคารขางเคียงโครงการตลอดชวงระยะเวลากอสราง ตองปรับเปลี่ยนวิธีการทำางานที่ปลอดภัย และแกไข
ซอมแซมอาคารขางเคียงใหอยูในสภาพดีดังเดิม
4. กรณีมคี วามเสียหาย แตกราวจากการกอสราง ถามีความเสียหายทีโ่ ครงสรางกดำาเนินการแกไขทีโ่ ครงสรางของอาคาร พรอม
กำาหนดวิธกี ารซอมแซมใหเป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิศวกรรมโดยมีการบันทึกความเสียหายรวมกันระหวางเจาของ
บาน ผูรับเหมา และบริษทั ควบคุมการกอสราง เพือ่ สรุปวิธกี ารซอมแซมใหเป็นทีพ่ งึ พอใจกันทุกฝายกอนจึงจะเริม่ การซอมแซม เมือ่
ซอมแซมแลวเสรจมีก ารตรวจรับ งานโดยเจาของบานและบริษทั ควบคุม การกอสรางตองเขาไปตรวจสอบ เพือ่
รับมอบงานวาเป็นไปตามทีต่ กลงกันไวหรือไม โดยขัน้ ตอนทัง้ หมดจะมีเอกสารรับรอง รายงานสภาพความเสียหายแนวทางการ
แกไขและซอมบำารุง กำาหนดนัดหมายการซอม และการตรวจรับจากเจาของบาน โดยโครงการตองเขาซอมแซมความ
เสียหายภายใน 30 วัน และ/หรือตามทีไ่ ดตกลงเวลาตามความเหมาะสมของทั้ง 2 ฝาย

2. คุณภาพอากาศ

1. ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใชในการกอสรางใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ เพื่อลดการเกิดเขมาและควัน
2. จัดใหมีผาใบ กอสราง (Mesh sheet) ชนิดกันไฟลาม คลุมอาคารมิดชิดเทากับความสูงอาคาร ณ ขณะกอสราง ซึ่งตองมี
การตรวจสอบความมั่นคงแขงแรง การฉีกขาดของผาใบสมำ่าเสมอ เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนละออง
3. จัดใหมีหองเกบเสียงและฝุนในการตัดการเจียรกระเบื้องปูพื้น และวัสดุตางๆ พรอมทั้งจัดอุปกรณ์ปองกันเสียงและฝุน
สำาหรับคนงาน
4. ฉีดพรมนำ้าทุกครั้งกอนกวาดพื้น และทำาความสะอาดพื้นผิว เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนละออง
5. จัดใหมีลิฟต์ขนเศษวัสดุกอสราง
6. รถบรรทุกที่ข นสงวัส ดุก อสรางและรถขนสงคนงาน เมื่อลงวัส ดุอ ุป กรณ์ภายในพื้นที่ก อสรางเรียบรอยแลว หามติด
เครื่องยนต์รถทิ้งไวเดดขาด เพื่อเป็นการลดเขมาควันและกลิ่น
7. เลือกใชวัสดุที่ประกอบสำาเรจรูปหรือกึ่งสำาเรจรูป เพื่อใหมีการหลอคอนกรีตในพื้นที่โครงการนอยที่สุด
8. ถุงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ใชในการกอสราง ตองบรรจุในภาชนะที่ปดมิดชิดและจัดเกบอยางถูกวิธี เพื่อปองกันการฟุง
กระจายของฝุน
9. การกองวัสดุที่มีฝุนตองปดหรือปกคลุมหรือเกบในที่ปดลอมหรือฉีดพรมดวยนำ้า เพื่อที่จะใหผิวเปยกอยูเสมอหรือวิธีการอื่น
ที่เหมาะสม
10. จัดใหมีการขนยายเศษวัสดุที่ไมใชแลวออกจากสถานที่กอสรางอยูสมำ่าเสมอ เพื่อปองกันการสะสมของฝุนละอองโดยรถ
บรรทุกที่ใชขนตองปดคลุมผาใบใหมิดชิด เพื่อปองกันเศษวัสดุตกหลนบนถนนภายนอกหรือแพรกระจายขณะรถวิ่ง
11. จัดเตรียมพื้นที่สำาหรับลางลอรถบรรทุกกอนออกจากพื้นที่โครงการ โดยใชสายฉีดนำ้าแรงดันสูง (Water Jet) ฉีดลาง
เศษดินออกจากลอรถบรรทุก เพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุนละอองออกสูภายนอกโครงการ
12. จัดใหมีการตรวจวัดฝุนละอองขนาดใหญไมเกิน 100 ไมครอน (TSP) และฝุนละอองขนาดเลกกวา 10 ไมครอน (PM-10)
ภายในพื้นที่โครงการ หากผลการตรวจวัดมีคาเกินมาตรฐาน ตองดำาเนินการแกไขและปรับปรุงใหผลการตรวจวัดอยูใน
ระดับมาตรฐานทันที
13. จัดใหมีการติดตั้งมานละอองนำ้าบริเวณรั้ว Metal Sheet โดยรอบโครงการ โดยติดตั้งไวที่โครงสรางของรั้วดานบนสุด
ภายในเทานั้น และใหดำาเนินการเครื่องพนละอองนำ้าตลอดเวลาในชวงที่มีกิจกรรมการทำางานและดำาเนินการตอเนื่อง
ไปจนกวาจะดำาเนินการดานภูมิสถาปตย์แลวเสรจ
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3. เสียงดังจากกิจกรรมการ
กอสราง

1. สำา รวจรวมกัน ระหวางผูรับ เหมากอสรางและเจาของอาคารขางเคีย งทีต่ ดิ กับ โครงการหรือ คาดวาอาจจะไดรับ
ผลกระทบดานเสียงดังรบกวนจากการกอสรางโครงการ เพื่อรวมกันวางแผนหรือจัดการรวมกันในการปองกันผลกระทบทีอ่ าจ
จะเกิดขึน้
2. ดำาเนินการ กอสรางที่มีเสียงดังในชวงเวลา 08.00-17.00 น. (วันจันทร์-วันเสาร์) ในกรณีที่ตองมีการกอสรางเกินเวลา
ดังกลาว จะตองเป็นกิจกรรมที่ไมมีเสียงดัง และตองแจงผูพักอาศัยขางเคียงทราบลวงหนาอยางนอย 3 วัน และดำาเนินการ ได
ไมเกิน เวลา 20.00 น. (ไมเกิน 3 ครั้ง /สัป ดาห์) และจะตองไดรับอนุญ าตจากหนวยงานอนุญ าต สำาหรับวัน อาทิต ย์
จะหยุดกิจกรรมการกอสราง
3. จัดใหมีสิ่งปองกันเสียง เพื่อลดระดับความดังของเสียงหรือวิธีการอื่นที่สามารถลดระดับความดังของเสียงใหอยูในเกณฑ์
มาตรฐานได
4. เลือกตำาแหนงการติดตั้งเครื่องจักรกลใหหางจากอาคารใกลเคียงใหมากที่สุด เพื่อลดเสียงดังจากเครื่องจักร
5. เขมงวดตอการปฏิบ ัติง านของคนงานเพื่อ ลดการเกิด เสียงดัง เชน การจัด หาวัส ดุร องรับ หรือ ปองกัน การกระแทก
การลงวัสดุการกอสรางดวยความนุมนวล
6. ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรใหอยูในสภาพที่ดี เพื่อลดระดับเสียง
7. การขนยายวัสดุขนาดใหญจะตองทำาอยางระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยจากการตกหลน ซึง่ จะทำาใหเกิดเสียงและแรงสัน่
สะเทือน
8. กำาหนดใหผูรับเหมาตองควบคุมคนงานกอสรางไมใหสงเสียงดังรบกวนเพื่อนบานขางเคียง
9. จัดใหมี การตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่โครงการ และ /หรือบริเวณขางเคียง เพื่อควบคุมระดับเสียงไมใหเกินมาตรฐาน
หากผลการตรวจวัดมีคาเกินมาตรฐาน โครงการตองรีบดำาเนินการแกไข และปรับปรุงใหผลการตรวจวัด อยูในระดับมาตรฐาน
ทันที
10. ในกรณีที่การกอสรางโครงการสงผลกระทบตอธุรกิจหรือรายได ของอาคารขางเคียง ใหโครงการและอาคารขางเคียง
หารือรวมกันเพื่อกำาหนดแนวทางการแกไขปญหา หากไมสามารถแกไขปญหาไดโครงการตองพิจารณาชดเชยคาเสียหายที่
เกิดขึ้น ตามที่จะไดมีการตกลงกัน

4. แรงสัน่ สะเทือนจากการ
กอสราง

1. การทำาเสาเขมอาคารตองใชวิธีแบบระบบเขมเจาะเทานั้น ซึ่งเป็นเทคนิคการทำาฐานรากที่กอใหเกิดแรงสั่นสะเทือนใน
ระดับตำ่า เพื่อปองกันความเสียหายตอพื้นที่ขางเคียง
2. จัดใหมีตัวแทนของโครงการและผูรับเหมากอสรางทำาเสาเขม ประสานงานกับอาคารขางเคียงใหรวมกันตรวจสอบอาคาร
พรอมถายรูปเป็นหลักฐานและจัดทำาสำาเนารูปเป็น 2 ชุด เกบไวกับโครงการ 1 ชุด และเจาของอาคาร 1 ชุด เพื่อใชเป็น
หลักฐานประกอบการประเมินหากเกิดความเสียหาย
3. ตองมีวิศวกรควบคุมงานกอสรางทุกขั้นตอน เพื่อปองกันความเสียหายแกอาคารขางเคียง
4. ติดตามตรวจความเสียหายของอาคารขางเคียง หากมีความเสียหายจากการทำาเสาเขมและการกอสรางของโครงการ
เจาของโครงการจะตองรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดทันที โดยการซอมแซมจะตองเป็นไปตามหลักวิช าการและ
มาตรฐานทางวิศวกรรม และการตรวจรับงานการซอมแซมจะตองมีตัวแทนของเจาของโครงการรวมในการตรวจสอบงาน
กับเจาของทรัพย์สินดวย
5. จัดใหมีการตรวจวัดระดับแรงสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โ ครงการ เพื่อควบคุมแรงสั่นสะเทือนไมใหเกินมาตรฐาน หาก
ผลการ ตรวจวัดมีคาเกินมาตรฐานตองหยุดกิจกรรมที่กอใหเกิดแรงสั่นสะเทือน และดำาเนินการแกไขและปรับปรุงให
ผลการตรวจวัดอยูในระดับมาตรฐานทันที
6. จัดทำาประกันอุบัติเหตุจากการกอสราง โดยจะตองครอบคลุมถึงคาเสียหายของอาคารขางเคียงและความเสียหายจากการ
กอสรางตอชีวิต รางกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

5. การใชนำาประปา

1.
2.
3.
4.

6. การใชไฟฟ้า

1. จัดใหมีระบบไฟฟา และแสงสวางใหเพียงพอโดยรอบพื้นที่กอสรางโครงการตั้งแตเริ่มกอสรางโครงการ

จัดใหมีถังสำารองนำ้าใชทั่วไปภายในพื้นที่กอสราง และสามารถสำารองนำ้าใชไดไมนอยกวา 1 วัน
ใหวิศวกรควบคุมตรวจสอบการวางทอ โดยเฉพาะขอตอของทออยางเขมงวด เพื่อมิใหเกิดการรัว่ ไหลของนำ้าภายหลัง
เลือกใชอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดนำ้า
รณรงค์ใหคนงานใชนำ้าอยางประหยัด
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2. จัดหมอแปลงไฟฟาแยกตางหากจากชุมชน อยูภายในโครงการ สำาหรับเครื่องมือและอุปกรณ์กอสราง เพื่อปองกันไฟฟา
กระชากหรือไฟฟากระตุกกับชุมชน
3. กำา หนดหมอแปลงไฟฟาของโครงการใหอยูบริเ วณริม ถนนลาดพราว หางจากอาคารขางเคีย ง และจัด ใหมี
แผงอลูมิเนียมบดบังหมอแปลงไฟฟา เพื่อความปลอดภัยและลดความกังวลของชุมชน
4. การจายไฟฟาและพลังงานสำาหรับขับเคลื่อนอุปกรณ์กอสราง ตองเป็นไปตามกฎวงจรไฟฟาที่ถูกตอง
5. ใชอุปกรณ์ไฟฟาที่ไดมาตรฐาน ประหยัดพลังงาน และมีอายุการใชงานยาวนาน

7. การจัดการขยะ

1. จัดคนงานทำาหนาที่คัดแยกเศษวัส ดุก อสรางที่ส ามารถนำา มาใชไดใหม เศษวัส ดุกอสรางที่ส ามารถนำาไปขายไดและ
เศษวัสดุกอสรางที่เหลือทิ้ง เป็นประจำาทุกวัน
2. จัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบที่รองรับขยะใหอยูในสภาพดีอยูเสมอตองปดใหมิดชิดและทำาความสะอาดเป็นประจำา โดยจัด
วางตำาแหนงใหอยูหางจากอาคารขางเคียง เพื่อปองกันกลิ่นเหมนที่จะรบกวนตอพื้นที่ขางเคียง
3. ควบคุมคนงานกอสรางไมใหทิ้งขยะในที่สาธารณะหรือที่ดินของบุคคลอื่น โดยจัดใหมีถังขยะรองรับบริเวณพื้นที่กอสราง
และกำาชับคนงานทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไวอยางเครงครัด
4. หามคนงานกอสรางจุดไฟเผาขยะมูลฝอย และวัสดุกอสรางภายในพื้นที่กอสราง

8. การระบายนำาและป้องกัน
นำาทวม

1. หมั่นทำาความสะอาดบริเวณหนางาน เพื่อปองกันมิใหเศษดินและเศษวัสดุกอสรางอุดตันหรือกีดขวางการไหลของนำ้าและ
ทอระบายนำ้าสาธารณะ
2. จัดใหมีการลางลอรถบรรทุกกอนออกนอกโครงการ เพื่อปองกันเศษดินตกหลนลงสูพื้นถนน ที่กอใหเกิดการอุดตันของทอ
ระบายนำ้า ฝุนละออง และอุบัติเหตุบนทองถนน
3. จัดใหมีระบบระบายนำ้ารอบพืน้ ทีก่ อสราง และบอดักตะกอนดิน กอนระบายนำ้าออกนอกพืน้ ทีโ่ ครงการ ลงสูทอระบายนำ้า
บนถนนลาดพราว

9. การจัดการนำาเสีย

1. จัดหองนำ้าคนงานกอสรางอยูบริเวณพื้น ที่ก อสราง ในอัต ราสวน 1 หองตอ 20 คน พรอมระบบบำาบัด นำ้าเสีย รวม
เพื่อบำาบัดนำ้าเสียใหไดตามมาตรฐาน กอนระบายลงสูทอระบายนำ้าสาธารณะดานหนาโครงการ โดยตำาแหนงหองนำ้า
คนงานตองอยูภายในโครงการบริเวณริมถนนลาดพราวและใหอยูหางจากชุมชน เพื่อไมสงผลกระทบดานกลิ่นตอชุมชน
ขางเคียง
2. กำาหนดใหมีมาตรการติดตามตรวจสอบ โดยตรวจวัดคุณภาพนำ้าทิง้ บริเวณพืน้ ทีก่ อสราง เดือนละ 1 ครัง้ ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอม เรือ่ ง กำาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนำ้าทิง้ จากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ.
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3. จัดใหมีห ัวหนาคนงานหรือผูควบคุม ดูแลใหคนงานดูแลรัก ษาความสะอาดของหองนำ้าอยางสมำ่าเสมอ เพื่อ ปองกัน
กลิ่นเหมนรบกวน และลดแหลงเพาะพันธุ์เชื้อโรค

10. การจราจร

1. วางแผนและจัดการการขนสงวัสดุอุปกรณ์กอสรางใหสงผลกระทบตอชุมชนนอยที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการจราจร โดย
กำาหนดชวงการขนสงตามที่กฎหมายกำาหนด
2. จำากัดความเรวของรถบรรทุกที่ใชในการขนสงไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเขาสูเขตชุมชน
3. กวดขัน และตรวจสอบประวัติของพนักงานขับรถวาไมมีการใชสารกระตุนออกฤทธิตอจิตประสาท และหามดื่มสุราขณะ
ทำางาน
4. จัดระบบการจราจรใหมีความปลอดภัย โดยการติดตั้งปายสัญญาณจราจร พรอมไฟสองสวางบริเวณดานหนาโครงการ
และทางเขาออก ในชวงเวลากลางคืน
5. การขนสงวัสดุอุปกรณ์การกอสราง จะตองผูกมัดยึดติดใหแนนหนากับรถบรรทุกกอนออกสูถนนสาธารณะ เพื่อปองกัน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการตกหลนของวัสดุ
6. จัดเตรียมพืน้ ทีจ่ อดรถยนต์และกองเกบวัสดุกอสรางภายในโครงการอยางเพียงพอและสะดวกตอการเขา-ออกโครงการ
7. หามจอดรถบรรทุกหรือกองวัสดุกอสรางบริเวณไหลทางบริเวณถนนลาดพราว และถนนสาธารณะที่เกี่ยวของ เพื่อไมให
กีดขวางการจราจร
8. จัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย อำานวยความสะดวกดานการจราจรตลอดเวลากอสราง โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณทาง
เขา-ออกในชวงขนสงดิน วัสดุกอสรางและคนงาน
9. ประสานงานกับ เจาหนาที่ตำารวจจราจรในพื้นที่ เพื่ออำานวยความสะดวกดานการจราจรในบริเวณดานหนาโครงการและ
บริเวณใกลเคียงในชวงเวลาเรงดวน

11. การสาธารณสุข

1. จัดใหมีการตรวจสุขภาพของคนงานกอสรางกอนรับเขาทำางาน เพื่อปองกันปญหาดานสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำาโรค
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มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ชวงกอสราง - รือถอนอาคารสำานักงานขาย
2. จัดใหมีการตรวจสุขภาพของคนงานอยางตอเนื่อง อยางนอยปละ 1 ครั้ง หลังรับเขาทำางาน
3. จัดเจาหนาที่เขาตรวจเยี่ยม/สอบถามปญหาสุขภาพของผูพักอาศัยใกลเคียงพื้นที่โครงการทุกสัปดาห์
4. กรณีเกิดการเจบปวย ทั้งผูพัก อาศัย พนัก งาน หรือผูใชบริการของอาคารขางเคีย ง หากมีใบรับรองแพทย์ย ืนยันวา
ไดรับผลกระทบจากการกอสรางของโครงการ เจาของโครงการตองรับผิดชอบคารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นทั้งหมด

12.ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของชุมชนที่อยู
บริเวณโดยรอบ

1. ใหผูรับเหมากอสรางจัดทำาประวัติของคนงานกอสรางทุกคน โดยคนงานกอสรางตองเป็นคนงานที่ถูกตองตามกฎหมาย
เทานั้น
2. จัดใหมีหัวหนาคนงาน 1 คน และผูชวยหัวหนาอยางนอย สัดสวน 1 คน : คนงาน 40 คน ควบคุมดูแลความประพฤติของ
คนงานอยางเขมงวด หากคนงานมีการกระทำาผิด โครงการมีบทลงโทษคนงาน
3. จัดใหมีการบันทึกขอมูล การทำางานของคนงานกอสรางทุกคน และแลกบัตรเขา-ออกพื้นที่กอสรางโครงการทุกครั้ง เพื่อ
ปองกันการแฝงตัวของคนงาน และควบคุมความประพฤติคนงาน
4. จัดใหมีบานพักคนงานกอสรางอยูภายนอกพื้นที่โครงการ
5. จัดใหมีตะแกรงปองกันวัสดุตกหลนโดยรอบอาคารโครงการ จากตัวอาคาร และตรวจสอบการติดตั้งและความแขงแรงของ
ตะแกรงปองกันวัสดุตกหลนไมใหชำารุดเสียหายและปลอดภัยตอการ ตกหลน
6. ควบคุมตำาแหนงการติดตั้งทาวเวอร์เครน และวงแขนของทาวเวอร์เครนใหอยูภายในพื้นที่โครงการเทานั้น
7. จัดเจาหนาที่ร ักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบรอย อยางสมำ่าเสมอตลอด 24 ชั่วโมง และเขมงวดการ
เขา-ออกของคนงานใหอยูในเฉพาะชวงเวลาทำางานเทานั้น

13. การป้องกันอัคคีภัย

1. การติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟาในชวงกอสรางใหเป็นไปตามหลักวิศวกรรม และตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟาและ
จุดเสี่ยงตออัคคีภัยใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ
2. หามคนงานสูบบุหรี่ หรือใชวัตถุไวไฟในพื้นที่กอสราง หรือจัดใหมีพื้นที่สูบบุหรี่สำาหรับคนงาน ภายในโครงการบริเวณ
ริมถนนลาดพราว โดยใหอยูหางจากชุมชนและไมสงผลกระทบตอชุมชนขางเคียง
3. จัดใหมีหองเกบอุปกรณ์ และสารเคมีที่ไวไฟใหอยูในที่ปลอดภัย และอยูหางจากวัตถุที่กอใหเกิดประกายไฟ เพื่อปองกัน
การเกิดอัคคีภัย
4. จัดใหมีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่กอสรางบริเวณที่อาจเกิดเพลิงไหมไดงาย โดยเฉพาะในชวงการตกแตงอาคาร
ซึ่งมีสารไวไฟ โดยอยางนอยจะตองมีถังดับเพลิง 2 ถัง/ชั้น
5. จัดใหมีการอบรมวิธีการใชอุปกรณ์ดับเพลิง และการซอมอพยพยายคนเมื่อ เกิดเพลิง ไหมแกผูรับ เหมากอสราง และ
คนงานกอสราง เพื่อใหสามารถใชงานไดทันทวงที และไมตกใจกลัว
6. ติดปายประชาสัมพันธ์ บริเวณดานหนาอาคารสำานักงานกอสราง กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมขณะกอสราง ใหโครงการประสาน
งานกับสถานีดับเพลิงโดยทันที เพื่อเขาระงับเหตุ
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มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ชวงเปดดำาเนินการ

4. ชวงเปดดำาเนินการ
1. คุณภาพอากาศ

1. จัดใหมีพื้นที่สีเขียวชั้นลางและบนอาคาร คิดเป็นสัดสวนผูพักอาศัย 1 คน ตอพื้นที่สีเขียว 1 ตารางเมตร ตามแนวทางของ
สำา นัก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอม (สผ.) เพื่อ ความรมรื่น และชวยดูด ซับ ก๊า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์
2. ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยูเสมอ เปดประตูอาคารบางจุด เพื่อใหอากาศถายเทไดสะดวก
3. ติดตั้งปายจำากัดความเรวของรถที่เขา-ออก มีความเรวไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดความเรวและลดปริมาณไอเสีย

2. เสียงดังจากรถยนต์ และ
กิจกรรมของผูพักอาศัย

1. จำากัดความเรวรถเมื่อเขาสูพื้นที่โครงการใหมีความเรวไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
2. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใชไฟฟาและเครื่องจักร เชน ปมนำ้า เครื่องปรับอากาศ เป็นตน ใหมีประสิทธิภาพดีอยูเสมอ เพื่อ
ปองกันเสียงดังจากการทำางานที่ขาดประสิทธิภาพ
3. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลตนไมในโครงการใหดีอยูเสมอ เพื่อชวยเป็นแนวดูดซับเสียงจากภายนอกได

3. การใชนำาประปา

1. จัดใหมีการสำารองนำ้าใชของโครงการ สำารองนำ้าใชไดนานไมนอยกวา 1 วัน
2. ตรวจสอบดูแลระบบจายนำ้า และระบบเสนทอประปาใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ หากพบวามีการชำารุดใหรีบแกไขทันที
ตลอดระยะเวลาดำาเนินการ
3. เลือกใชอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดนำ้า ไดแก ชักโครก และฝกบัวรุนประหยัดนำ้า เป็นตน รวมทั้งรณรงค์ใหผูพัก
อาศัย และเจาหนาที่ของโครงการใหใชนำ้าอยางประหยัด

4. การใชไฟฟ้า

1. ติดตั้ง อุปกรณ์เ ดินสายไฟฟา รวมถึง สายสัญ ญาณทางไฟฟาสื่อ สารตางๆ ใหเป็น ไปดวยความเรีย บรอยถูก ตองตาม
มาตรฐาน
2. ติดตั้งหมอแปลงไฟฟาแยกตางหากจากหมอแปลงไฟฟาของชุมชน เพื่อปองกันไฟฟาตก อันเนื่องจากไฟฟาไมเพียงพอกับ
ชุมชนขางเคียง
3. กำาหนดหมอแปลงไฟฟาของโครงการใหอยูบริเวณริมถนนลาดพราว หางจากอาคารขางเคียง และจัดใหมีแผงอลูมิเนียม
บดบังหมอแปลงไฟฟา เพื่อความปลอดภัยและลดความกังวลของชุมชน
4. เลือกใชอุปกรณ์ไฟฟาและแสงสวางที่ประหยัดพลังงาน
5. รณรงค์ใหผูพักอาศัยรวมกันประหยัดพลังงาน

5. การจัดการขยะ

1. จัดใหมีหองพักขยะรวม สามารถกักเกบขยะไดไมนอยกวา 3 วัน ภายในหองพักขยะมีระบบระบายนำ้า เพื่อรวบรวมนำ้าใน
หองพักขยะเขาสูระบบบำาบัดนำ้าเสียภายในโครงการ
2. ตรวจสอบไมใหมีขยะตกคางในโครงการ หากมีขยะตกคาง โครงการตองแจงใหสำานักงานเขตฯ เขามาเกบขน เพื่อนำาไป
กำาจัด
3. จัดใหมีแมบานเกบขน และคัดแยกขยะจากถังขยะในแตละชั้นทุกวัน และทำาความสะอาดที่พักขยะรวมทุกครั้งที่เกบขน
4. ตรวจสอบประตูหองพักแตละชั้น ตลอดจนหองพักขยะรวมบริเวณชั้นลางทุกครั้งเมื่อขนยายขยะ โดยประตูตองปดมิดชิด
ทุกครั้ง เมื่อขนยายเสรจสิ้น

6. การระบายนำาและป้อ งกัน 1. จัดใหมีบอหนวงนำ้าฝงไวใตดินภายในพื้นที่โครงการ จำานวน 1 บอ ขนาดความจุ 455 ลูกบาศก์เมตร เพื่อกักเกบนำ้าฝนใน
ชวงเวลาที่ฝนตก กอนระบายออกสูภายนอกโครงการ และปองกันนำ้าทวม
นำาทวม
2. จัดใหมีเจาหนาที่ ตรวจสอบระดับนำ้าในบอพักนำ้าและทอระบายนำ้าอยางสมำ่าเสมอ เพื่อใหสามารถระบายนำ้าไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ถาพื้นที่ใดมีนำ้าทวมขังใหแกไขทันที
3. ลางทำาความสะอาดทอระบายนำ้า โดยรอบอาคารโครงการ 2 ครั้ง/ป (กอน และหลังฤดูฝน)

7. การจัดการนำาเสีย

7. การจัดการนำาเสีย (ตอ)

1. จัดใหมีระบบบำาบัดนำ้าเสียรวมแบบเติมอากาศ จำานวน 1 ชุด ภายในโครงการ เพื่อบำาบัดนำ้าเสียใหไดมาตรฐานคุณภาพนำ้า
ทิ้ง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กอนระบายออกสูทอระบายนำ้าสาธารณะดานหนาโครงการ
2. ประสานงานใหสำานักงานเขตฯ เขามาดำาเนินการสูบกากไขมันออกจากบอดักไขมันเป็นประจำาทุกเดือน
3. ตรวจวัดคุณภาพนำ้าทิ้งที่ผานการบำาบัดนำ้าเสียรวม จำานวน 1 จุด โดยตรวจวัดคุณภาพนำ้า เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปดดำาเนินการ
4. จัดทำาตารางกำาหนดระยะเวลาซอมบำารุงอุปกรณ์ของระบบบำาบัดนำ้าเสียทุกชนิดตามคูมือของแตละประเภท เพื่อความ
สะดวกในการซอมบำารุงในแตละครั้ง และเพื่อใหอุปกรณ์ และระบบทุกสวนทำางานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
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5. จัดใหมีเจาหนาที่โครงการเขารับการอบรมความรูเกี่ยวกับการใชงานระบบบำาบัดนำ้าเสียของโครงการอยางเขาใจ โดย
ใหเขารับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจำาหนายระบบบำาบัดฯ ของโครงการ เพื่ออยูประจำาในการเดินเครื่องและบำารุงรักษา
ระบบตลอดระยะเวลาการเปดดำาเนินการ

8. การจัดการจราจร

1. จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่ผานการฝกอบรมดานการจราจรอำานวยความสะดวก และจัดระบบการจราจร
บริเวณทางเขา-ออกพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง และตรวจสอบไมใหมีการจอดรถกีดขวางบริเวณหนาโครงการ
2. หามจอดรถยนต์กีดขวางเสนทางการจราจรบริเวณถนนลาดพราว และถนนสาธารณะโดยรอบโครงการ
3. หามติดตั้ง จัดทำาปายหรือวัสดุใดๆ ที่เป็นอุปสรรคในการมองเหน บริเวณทางเขา -ออกโครงการ พรอมทั้งจัดใหมีแสงสวาง
อยางเพียงพอตอการมองเหนไดอยางชัดเจน
4. จัดใหมีสัญลักษณ์และปายจราจรภายในโครงการ ใหชัดเจน

9. ความป ลอดภัยในชีวิตและ 1. จัดใหมีกลองวงจรปด (CCTV) บริเวณทางเขา-ออกอาคาร โดยตองมีการบำารุงรักษาใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง
2. จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่ผ านการฝกอบรมทางดานการรักษาความปลอดภัย และตรวจตราดานความ
ทรัพย์สิน
ปลอดภัยภายในโครงการอยางเขมงวดตลอด 24 ชั่วโมง
3. จัดใหมีไฟสองสวางในชวงเวลากลางคืนโดยรอบโครงการ เพื่อความปลอดภัยจากมิจฉาชีพโดยแสงไฟดังกลาวจะตอง
ไมสาดสองไปยังบานพักอาศัยหรืออาคารขางเคียง

10. การป้องกันอัคคีภัย

1. จัดใหมีและติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัยและระบบระบายอากาศไดระบุใหเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)
และฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 รวมถึงขอกำาหนดที่เกี่ยวของ
ระบบปองกันอัคคีภัย ไดแก สัญญาณเตือนอัคคีภัย อุปกรณ์ตรวจจับความรอนและควัน อุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติ ถังเคมี
ดับเพลิงและอื่นๆ ตามขอกำาหนด
2. ตรวจสอบระบบปองกันอัคคีภัยใหใชการไดอยูเสมอตามคำาแนะนำาของผูผลิต หากพบวามีการชำารุดหรือใชการไมไดใหรีบ
แกไขทันที
3. จัดใหมีการอบรมวิธีการใชอุปกรณ์และระบบปองกันอัคคีภัย และฝกอบรมเรื่องการซอมอพยพยายคน เมื่อเกิดเพลิงไหม
แกเจาหนาที่ของโครงการ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยและผูพักอาศัยในโครงการ เพื่อใหสามารถใชงานไดทันทวงที
และไมตกใจกลัว
4. จัดใหมีแผนการปองกันและดับเพลิงของอาคารโครงการ โดยตองปรับปรุงใหสอดคลองกับโครงสรางการบริหารงาน และ
ปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณ์ที่ไดจากการฝกซอม การอพยพหนีไฟ และการดับเพลิง เพื่อใหไดแผนการปองกัน
และดับเพลิงของโครงการที่มีประสิทธิภาพ
5. จัดใหมีพื้นที่สูบบุหรี่ภายในโครงการบริเวณริมถนนลาดพราว โดยใหอยูหางจากชุมชนและไมสงผลกระทบตอชุมชน
ขางเคียง
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11.สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ 1. จัดใหมีพื้นที่สีเขียวชั้นลางและบนอาคาร คิดเป็นสัดสวนผูพักอาศัย 1 คน ตอพื้นที่สีเขียว 1 ตารางเมตร ตามแนวทางของ
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)
2. จัดใหมีกระจกที่มีคาการสะทอนแสงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ขอ 27 กลาววา “วัสดุที่เป็นผิวของผนังภายนอกอาคาร จะตองมีปริมาณการสะทอนแสงไดไมเกินรอย
ละ 30”
3. จัดใหมีการปลูกไมยืนตน ชวยดูดซับและกรองฝุน กลิ่น จากเขมาไอเสียรถยนต์ได และชวยบังแดด ทำาใหอากาศเยนขึ้น
4. ตัดแตงกิ่งไมภายในโครงการอยูเสมอ เพื่อปองกันมิใหใบไมรวงหลนไปสูพื้นที่บริเวณขางเคียงโครงการ
5. เจาของโครงการทำา หนัง สือ แจงมาตรการตออาคารใกลเคีย ง ในระยะ 100 เมตร รอบโครงการ ที่ค าดวาจะไดรับ
ผลกระทบจาก ตัวอาคารโครงการ และอาคารที่ถูกการบดบังแสงแดดและลมจากตัวอาคารโครงการ สามารถ แจงหรือ
หารือกับเจาของโครงการในการแกไขผลกระทบดังกลาวได ทั้งนี้ใหแจงเจาของโครงการไดตั้งแตเริ่มการกอสรางอาคารจน
แลวเสรจจนถึงเปดดำาเนินการเป็นเวลา 1 ป กรณีที่ทั้ง 2 ฝายตกลงกันไมได ตองจัดตั้งคณะกรรมการประสานงาน แกไข
ปญหาจากการพัฒนาโครงการ เพื่อเจรจาหาขอยุติที่เป็นธรรมตอทั้งสองฝาย ประกอบดวย เจาของโครงการผูไดรับผลกระ
ทบจากการกอสรางโครงการ และบุคคลหรือหนวยงานที่เป็นกลาง ที่ทั้งสองฝายยอมรับโดยเจาของโครงการเป็นผูรับผิด
ชอบตอความเดือดรอนของพื้นที่ที่ไดรับผล กระทบดังกลาว
6. จัดใหมีมาตรการชดเชยเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากการกอสรางโครงการ แลวแตกรณีตามความเหมาะสมและอยางเป็น
ธรรม
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการไดกำาหนดจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ชวงกอสราง
จำานวน 1 จุด ภายในพื้นที่โครงการ และ/หรือบริเวณใกลเคียงโครงการ โดยมีดัชนีที่ตองตรวจวัด จำานวน 3 ดัชนี ไดแก ฝุน
ละออง เสียง และแรงสั่นสะเทือน เพื่อใชควบคุมการกอสรางใหเป็นไปตามมาตรฐาน และขอกำาหนดกฎหมายที่เกี่ยวของ โดย
มีรายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังนี้
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

คามาตรฐาน

บริเวณที่ตรวจวัด

ระยะเวลา/ความถี่

1. คุณภาพอากาศ
1.1) ฝุนขนาดใหญกวา 10 ไมครอน (TSP)

0.33 mg/m3 (เฉลี่ย 24 ชม.)

1.2) ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10)

0.12 mg/m3 (เฉลี่ย 24 ชม.)

1.3) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

0.12 ppm (เฉลี่ย 24 ชม.)

1.4) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

34.2 mg/m3 (เฉลี่ย 1 ชม.)

1.5) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)

0.17 mg/m3 (คาเฉลี่ยสูงสุด 1
ชั่วโมง จากการตรวจวัด 24 ชม.)

1.6) ไฮโดรคาร์บอนทังหมด (THC)

ปจจุบันไมมีคามาตรฐานกำาหนดไว

2. ระดับเสียง

3. แรงสั่นสะเทือน

พื้นที่โครงการ ทุก วัน ชวงท ำา ฐานราก หลัง จากฐานราก
และ/หรือบริเวณ แลวเสรจ จะตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะ
ใกลเคียง
เวลากอสราง
พื้นที่โครงการ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลากอสราง
และ/หรือบริเวณ
ใกลเคียง

คามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. พื้นที่โครงการ ทุก วัน ชวงท ำา ฐานราก หลัง จากฐานราก
ไมเกิน 70 dB(A) และระดับเสียง และ/หรือบริเวณ แลวเสรจ จะตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะ
รบกวนไมเกิน 10 dB(A)
ใกลเคียง
เวลากอสราง
คามาตรฐานความสั่นสะเทือน
(บริเวณชั้นบนสุดของอาคาร)
ไมเกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที

พื้นที่โครงการ ทุก วัน ชวงท ำา ฐานราก หลัง จากฐานราก
และ/หรือบริเวณ แลวเสรจ จะตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะ
ใกลเคียง
เวลากอสราง
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ภาคผนวกที่ 5.5.3
บันทึกการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563

ผ 5-212

บันทึกการแสดงความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลต่อการก่อสร้างและมาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 111
ของ บริษัท ออริจิน ลาดพร้าว จำากัด
วันอาทิตย์ที 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 -12.30 น.
ณ. ห้อง Metro Conference โรงแรมเมโทรพ้อยท์ ซอยลาดพร้าว 130
-------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่
1. ทีปรึกษาด้านสิงแวดล้อม : บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำากัด
1.1 คุณสุวิทย์
วรรณประดิษฐ
ผู้ชำ น ญก รสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณชัยวัฒน์ กิตติวัฒน นุเคร ะห์
ผู้จัดก รฝ ยวิช ก ร
1.3 คุณณัฐภัทร พงษ์ธรรม
นักวิช ก รสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณธัญกมล พงษ์ธรรม
นักวิช ก รสิ่งแวดล้อม
2. ตัวแทนเจ้าของโครงการ : บริษัท ออริจิน ลาดพร้าว จำากัด
2.1 คุณสุคม
อุยวิรัตน์
ผูอ้ ำ นวยก รอ วุโสฝ ยรัฐกิจสัมพันธ์และ
ฝ ยวิเคร ะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
2.2 คุณเอกลักษณ์ สิทธิ
ผูจ้ ดั ก รโครงก ร
2.3 คุณวันนิส
สีเสียด
เจ้ หน้ ทีส่ ง่ิ แวดล้อมอ วุโส
2.4 คุณศิม พร ดอนโพธิ
เจ้ หน้ ทีส่ ง่ิ แวดล้อมอ วุโส
2.5 คุณอัจฉร
วงษ์สมุทร
เจ้ หน้ ทีส่ ง่ิ แวดล้อมอ วุโส
3. ผู้ออกแบบงานสถาปตย์ : บริษัท อินโนเวทีฟ ดีซายน์ แอนด์ อาร์คเิ ทคเชอร์ จำากัด
3.1 คุณวรวงศ์ จิวะพงษ์
4. ผู้ออกแบบงานภูมิสถาปตย์ : บริษัท เวีย สเปซ จำากัด
4.1 คุณวิสุทธิ
เจือเสถียรรัตน์
5. ผู้ออกแบบงานระบบและไฟฟา : บริษัท บีเค แอสโซซิเอสท์ จำากัด
5.1 คุณเสฐียรพงศ์ บุปผ สุวรรณ
6. ผู้ออกแบบงานโครงสร้าง : บริษทั ETYS & ASSOCIATES จำากัด
6.1 คุณเอกลักษ์ ยอดทองสิน
7. ผู้ดำาเนินรายการ
7.1 ดร. อัจฉร
กลิ่นสุคนธ์
8. ผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการ
8.1 คุณนพลักษณ์ เคเบิล
บ้ นเลขที่ 3071 ถนนล ดพร้ ว
8.2 คุณกัญชลี ตังวีระพรพงษ์
บ้ นเลขที่ 59/1 ซอยพหลโยธิน 4
8.3 คุณณรงค์
ตังวีระพรพงษ์
บ้ นเลขที่ 99/92
8.4 คุณสุภ พ
รัตนเลิศธ ด
บ้ นเลขที่ 23 แยก 1 ซอยล ดพร้ ว 113
8.5 คุณภ นิษ
รัตนเลิศธ ด
บ้ นเลขที่ 23 แยก 1 ซอยล ดพร้ ว 113
8.6 คุณวรวรรณ รัตนเลิศธ ด
บ้ นเลขที่ 21 แยก 1 ซอยล ดพร้ ว 113
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8.7 คุณแทน
8.8 คุณศิริม
8.9 คุณกฤษณ์
8.10 คุณสมรัก

เจริญวงษ
วงศ์สุวรรณ
ม นะวิบูลย์
แซฉั่ว

บ้ นเลขที่ 19 แยก 1 ซอยล ดพร้ ว 113
บ้ นเลขที่ 14/1 ซอยล ดพร้ ว 111
บ้ นเลขที่ 3069 ถนนล ดพร้ ว
บ้ นเลขที่ 11 แยก 1 ซอยล ดพร้ ว 113

เริมการประชุมแสดงความคิดเห็น ต่อการสร้างและมาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 111
เวลา 10.00 น. : ดร.อัจฉรา กลินสุคนธ์ ผูด้ ำาเนินรายการ กล วต้อนรับและกล วเปดประชุมก รแสดง
คว มคิดเห็นตอโครงก รอ ค รชุด ดิ ออริจิน ล ดพร้ ว 111 ของบริษัท ออริจิน ล ดพร้ ว จำ กัด จ กนัน
ได้แนะนำ คุณ สุคม อุยวิรัตน์ ผูอ้ ำ นวยก รอ วุโสฝ ยรัฐกิจสัมพันธ์และฝ ยวิเคร ะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
เปนตัวแทนจ กบริษทั ออริจนิ ล ดพร้ ว จำ กัด เจ้ ของโครงก ร และคุณสุวทิ ย์ วรรณประดิษฐ ผูช้ ำ น ญก ร
สิ่งแวดล้อมจ กบริษ ัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำ กัด เปนผู้จัดทำ ร ยง นก รประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและนำ เสนอตอคณะกรรมก รผู้ชำ น ญก รพิจ รณ ร ยง นก รวิเคร ะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ด้ นอ ค ร ก รจัดสรรที่ดิน และบริก รชุมชน กรุงเทพมห นคร
เวลา 10.05 น. : คุณสุคม อุ่ยวิรัตน์ ตัวแทนจากบริษทั ออริจนิ ลาดพร้าว จำากัด เจ้าของโครงการ
กล วต้อนรับและเปดก รประชุม
เวลา 10.10 น. : คุณสุวิทย์ วรรณประดิษฐ ผู้ชำานาญการด้านสิงแวดล้อม กล วแนะนำ ตัว แจ้งให้
ผู้เข้ รวมประชุมทร บถึงวัตถุประสงค์ของก รจัดประชุม และนำ เสนอร ยละเอียดโครงก รอ ค รชุด
ดิ ออริจ ิน ล ดพร้ ว 111 ดำ เนิน ก รโดยบริษ ัท ออริจ ิน ล ดพร้ ว จำ กัด พืนที่โ ครงก รตังอยูที่
ถนนล ดพร้ ว แขวงคลองจั่น เขตบ งกะป กรุงเทพมห นคร เปนอ ค รคอนกรีตเสริม เหล็ก จำ นวน
1 อ ค ร สูง 23 ชัน กับ 1 ชันลอย มีจำ นวนห้องชุดรวมทังสิน 648 ห้อง ประกอบด้วย ห้องชุดพักอ ศัย
644 ห้องและห้องชุดพ ณิชย์ 4 ห้อง ที่จ อดรถยนต์ 218 คัน จัด ทำ ร ยง นก รประเมิน ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโดย บริษัท อิโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำ กัด โดยสภ พปจจุบันของพืนที่โครงก ร
เปนพืนที่ว ง และสำ นัก ง นข ย และยัง ไมได้ด ำ เนินก รกอสร้ งแตอย งใด จ กนันได้นำ เสนอร ย
ละเอียดต งๆ ให้ที่ประชุมได้รับทร บ ดังนี
- วัตถุประสงค์ของก รประชุมแสดงคว มคิดเห็น
- ขอบเขตก รศึกษ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คลอบคลุมทัง 4 ด้ น
- ที่ตัง ร ยละเอียดโครงก ร พืนที่สีเขียวของโครงก ร และคว มสอดคล้องกับกฎหม ยที่เกี่ยวข้อง
- ง นสุข ภิบ ล ระบบบำ บัดนำ เสีย ระบบระบ ยนำ บอหนวงนำ ฝน และถังสำ รองนำ ใช้
- ง นโครงสร้ งและระบบปองกันดินพัง
- ง นระบบไฟฟ และระบบปองกันอัคคีภัย
- ก รบดบังแสงแดดและทิศท งลม
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จ กนันได้นำ เสนอม ตรก รในก รบรรเท ลดผลกระทบ และม ตรก รติดต มตรวจสอบผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม เพือ่ แสดงคว มคิดเห็นตอก รกอสร้ งและม ตรก รลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงก รฯ
ประกอบด้วย ชวงกอนกอสร้ ง-กอนก รรือถอนสำ นักง นข ยชั่วคร ว ชวงกอสร้ ง-รือถอนสำ นักง นข ย
ชั่วคร ว และชวงเปดดำ เนินก ร ดังนี (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารประกอบ
การนำาเสนอ ทีผู้เข้าร่วมประชุมได้รับในทีประชุม )
ช่วงก่อนก่อสร้าง -ก่อนการรือถอนสำานักงานขายชัวคราว เน้นก รประช สัมพันธ์และเตรียมคว ม
พร้อมกอนเริ่มก รกอสร้ ง เชน
- ติด ตังป ยประช สัม พันธ์บริเวณด้ นหน้ โครงก ร ระบุช ื่อ และเบอร์โ ทรติด ตอผู้ร ับ ผิด ชอบ
ที่ส ม รถติดตอได้ 24 ชั่วโมง
- ประช สัมพันธ์ก รกอสร้ งโครงก รกับบ้ นเรือนที่อยูใกล้เคียงโครงก ร โดยกำ หนดให้มีเจ้ หน้ ที่
ตัวแทนจ กโครงก รเข้ พบปะพูดคุยกับผู้พักอ ศัยหรือเจ้ ของอ ค รข้ งเคียงโครงก รเปนประจำ
ตลอดชวงกอสร้ ง พร้อมแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้ร ับผิด ชอบที่ส ม รถติด ตอได้ตลอดเวล
24 ชั่วโมง
- ผู้รับเหม และผู้ควบคุมง นกอสร้ งจะต้องเข้ ไปสำ รวจสภ พอ ค รบ้ นเรือนใกล้เคียง โดยให้
เจ้ ของบ้ นรวมในก รสำ รวจถ ยภ พประกอบและทำ บันทึกรวมกันตังแตกอนกอสร้ ง
- จัดว งผังบริเวณพืนที่กอสร้ งโครงก ร ระบบส ธ รณูปโภค และระบบสุข ภิบ ลของคนง น
กอสร้ งให้อยูห งจ กบ้ นพักอ ศัยม กที่สุด
ช่วงก่อสร้าง-รือถอนสำานักงานขายชัวคราว ประกอบด้วย 13 ด้ น ดังนี
1) ก รทรุดตัวของดิน
8) ก รระบ ยนำ และนำ ทวมขัง
2) คุณภ พอ ก ศ
9) ก รจัดก รนำ เสีย
3) เสียงดังจ กกิจกรรมก รกอสร้ ง
10) ก รจร จร
4) แรงสั่นสะเทือนจ กก รกอสร้ ง
11) ก รส ธ รณสุข
5) ก รใช้นำ ประป
12) คว มปลอดภัยส ธ รณะ
6) ก รใช้ไฟฟ
13) ก รปองกันอัคคีภัย
7) ก รจัดก รขยะ
ช่วงเปดดำาเนินการ ประกอบด้วย 11 ด้ น ดังนี
1) คุณภ พอ ก ศ
2) เสียงดังจ กรถยนต์และกิจกรรมของผู้พักอ ศัย
3) ก รใช้นำ ประป
4) ก รใช้ไฟฟ
5) ก รจัดก รขยะ
6) ก รระบ ยนำ และปองกันนำ ทวม

7) ก รจัดก รนำ เสีย
8) ก รจร จร
9) คว มปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
10) ก รปองกันอัคคีภัย
11) สุนทรียภ พและทัศนียภ พ

เวลา 11.20 น. : คุณสุวิทย์ วรรณประดิษฐ ผู้ชำานาญการด้านสิงแวดล้อม ได้เปดโอก สให้ผู้เข้ รวม
ประชุมได้สอบถ มข้อสงสัยและแสดงข้อคิดเห็นตอโครงก ร ร ยละเอียดดังนี
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เวลา 12.20 น. : ผูเ้ ข้าร่วมประชุมไม่มขี อ้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม
คุณสุวทิ ย์ วรรณประดิษฐ ผูช้ ำานาญการด้านสิงแวดล้อม สรุปประเด็นทีได้รบั และ
ต้องนำาไปปรับแก้ไขคือ การย้ายตำาแหน่งหม้อแปลงไฟฟา โดยผลสรุปร ยละเอียดก รประชุมอืน่ ๆ ประเด็นที่
ทีป่ ระชุมฝ กไว้ ข้อหวงกังวลต งๆ จะทำ เปนร ยง นก รประชุมนำ สงกลับไปให้พจิ รณ ว มีประเด็นไหน
อีกหรือไม ข้อเสนอแนะในทีป่ ระชุมครบถ้วนหรือไม หรือมีคว มต้องก รแก้ไขสวนใด ส ม รถติดตอกลับ
เพือ่ แก้ไขได้ โดยจะระบุ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลล์ตดิ ตอกลับไว้ให้ได้สอ่ื ส รกัน เพือ่ ให้ประเด็นต งมีคว มครบถ้วน
และจะแจ้งผลก รย้ ยตำ แหนงหม้อแปลงไฟฟ ภ ยใน 2 สัปด ห์ โดยโครงก รจะประส นกับ UMK อพ ร์ทเม้นต์
เพือ่ รวมกันพิจ รณ ตำ แหนงทีเ่ หม ะสม และนำ เสนอร ยละเอียดชนิดของหม้อแปลงไฟฟ และอุปกรณ์
ปองกันต งๆ ให้เกิดคว มสบ ยใจ
คุณสุคม อุ่ยวิรัตน์ ตัวแทนจากบริษัท ออริจิน ลาดพร้าว จำากัด ได้กล วขอโทษ
กับข้ งเคียงตอผลกระทบทีเ่ กิดในชวงกอสร้ งสำ นักง นข ยทีผ่ นม โดยหลังจ กนีโครงก รจะดำ เนินก ร
ให้เกิดผลกระทบตอข้ งเคียงให้นอ้ ยทีส่ ดุ ในชวงก รกอสร้ งตัวอ ค รโครงก ร บริษทั ออริจนิ ได้ให้
คว มสำ คัญกับบ้ นข้ งเคียง มีเจ้ หน้ ทีป่ ฏิสมั พันธ์กบั บ้ นแตละหลังเปนร ยสัปด ห์ หรือม กกว นันขึนอยู
กับข้อจำ กัดและกิจกรรม ในลักษณะชุมชนสัมพันธ์เปนตัวแทนของผูด้ แู ลเรือ่ งก รกอสร้ งของท งบริษทั
ผูร้ บั เหม บริษทั ผูค้ วบคุมง น ทังนีอ จมีบ งชวงเวล ทีส่ ร้ งผลกระทบให้กบั ข้ งเคียงบ้ ง ส ม รถแจ้งติดตอ
ม ยังโครงก รผ นผูร้ บั ผิดชอบซึง่ จะได้จดั ทำ เปนป ยประก ศไว้ด้ นหน้ โครงก ร ห กไมส ม รถติดตอได้
ยังส ม รถใช้ชองท ง Call Center02-030-0000 โดยตรงได้ ซึง่ จะมีเจ้ หน้ ทีร่ บั เรือ่ งและประส นง นกับ
เจ้ ของโครงก รโดยตรง
ขอบคุณผูเ้ ข้ รวมประชุมทุกท น และปดประชุม
------------------------------ปดการประชุม เวลา 12.30 น.

ณัฐภัทร พงษ์ธรรม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำ กัด
ผูบ้ นั ทึกก รประชุม
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โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

ภาคผนวกที่ 5.6
ผลการแสดงความคิดเห็นตอการไดรับการบดบัง
ทิศทางลมและแสงแดด จากพัฒนาโครงการ

ผ 5-229

โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิ้น ลาดพราว 111

ภาคผนวกที่ 5.6.1
ผลการแสดงความคิดเห็นตอการบดบังทิศทางลม
จากการพัฒนาโครงการ

ผ 5-230

บทที่ 4

สรุปผลการศึกษาการบดบังทิศทางลมของอาคารโครงการทีม่ ตี อพืน้ ทีข่ างเคียงโดยรอบโครงการ
(1) สรุปผลการบดบังทิศทางลมของอาคารโครงการทีม่ ตี อพืน้ ทีข่ างเคียงโดยรอบโครงการ ทีร่ ะดับความสูง
6.00 เมตร ดังนี้
จากการศึกษาเรื่องการบดบังทิศทางลมของอาคารโครงการที่มีตอพื้นที่ขางเคียงโดยรอบโครงการ ลม
ธรรมชาติที่ระดับความสูง 6.00 เมตร เป็นระดับที่ลมสงผลตออาคารที่มีความสูง 2 ชั้น เชน บานเดี่ยว บานทาวน์เฮาส์
เมื่อพิจารณาความเรวลมในรัศมี 100 เมตรโดยรอบพื้นที่โครงการ ลมที่พัดเขามายังพื้น ที่โครงการจะมีทิศทางลม
เปลี่ยนไปตามรูปทรงและการวางตัวของอาคารรอบโครงการ จากการวางตัวของอาคารโครงการกับกลุมอาคารขาง
เคียงที่ติดกันทำาใหมีชองวางเมื่อลมปะทะอาคารแลวคลายตัวไหลออกไปดานขาง และมีกระแสลมที่ไหลปะทะมุมของ
อาคารโครงการ สงผลใหความเรวลมบริเวณนั้นเพิ่มสูงขึ้น และเกิดการบดบังทิศทางลมบริเวณฝงตรงขามทิศทางลมที่
พัดมาบริเวณโครงการ ทำาใหลมเกิดการมวนตัวดานหลังอาคารโครงการที่เป็นฝงหลังลม บริเวณนี้จึงมีความเรวลมลดลง
และมีทิศทางลมเปลี่ยนไป ดังนั้น เมื่อกอสรางอาคารของโครงการ จึงคาดวาจะไมสงผลกระทบตอการบดบังทิศทางลม
ที่ระดับความสูง 6.00 เมตร ตอพื้นที่ขางเคียงตลอดทั้งป
(2) สรุปผลการบดบังทิศทางลมของอาคารโครงการทีม่ ตี อพืน้ ทีข่ างเคียงโดยรอบโครงการ ทีร่ ะดับความสูง
20.00 เมตร ดังนี้
จากการศึกษาเรื่องการบดบังทิศทางลมของอาคารโครงการที่มีตอพื้นที่ขางเคียงโดยรอบโครงการ ลม
ธรรมชาติที่ระดับความสูง 20.00 เมตร เป็นระดับที่ลมสงผลตอตออาคารที่สูงไมเกิน 23.00 เมตร ตามกฎหมาย เชน
อาคารชุดพักอาศัย อาคารพาณิชย์สูง 4 – 5 ชั้น เมื่อพิจารณาความเรวลมในรัศมี 100 เมตรโดยรอบพื้นที่โครงการ ลม
ที่พัดเขามายังพื้นที่โครงการจะมีทิศทางลมเปลี่ยนไปตามรูปทรงและการวางตัวของอาคารรอบโครงการ จากการวางตัว
ของอาคารโครงการกับกลุมอาคารขางเคียงที่ติดกันทำาใหมีชองวางเมื่อลมปะทะอาคารแลวคลายตัวไหลออกไปดานขาง
และมีกระแสลมที่ไหลปะทะมุมของอาคารโครงการ สงผลใหความเรวลมบริเวณนั้น เพิ่มสูงขึ้น และเกิดการบดบัง
ทิศทางลมบริเวณฝงตรงขามทิศทางลมที่พัดมาบริเวณโครงการ ทำาใหลมเกิดการมวนตัวดานหลังอาคารโครงการที่เป็น
ฝงหลังลม บริเวณนี้จึงมีความเรวลมลดลงและมีทิศทางลมเปลี่ยนไป ดังนั้น เมื่อกอสรางอาคารของโครงการ จึงคาดวา
จะไมสงผลกระทบตอการบดบังทิศทางลมที่ระดับความสูง 20.00 เมตร ตอพื้นที่ขางเคียงตลอดทั้งป
สรุปผลการแสดงความคิดเห็นตอการบดบังทิศทางลมจากการพัฒนาโครงการ
อาคารที่ไดรับผลกระทบดานการบดบังลมจากอาคารโครงการทั้ง 5 ทิศ ซึ่งมีอาคารที่ไดรับความเรวลมลดลง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับอัตราความเรวลมและระดับการรับรูตามมาตราโบฟอร์ด มีจำานวน 23 แหง ไดแก
- บานเลขที่ 25, 27

- บานเลขที่ 33

- บานเลขที่ 3091

- บานเลขที่ 19, 21 และ 23

- บานเลขที่ 15
- บานเลขที่ 3476/2-3
- บานเลขที่ 3480
- บานเลขที่ 3079/12

- บานเลขที่ 29
- บานเลขที่ 56/15
- บานเลขที่ 12
- บานเลขที่ 3079/8

- บานเลขที่ 3059
- บานเลขที่ 3081/13-14
- บานเลขที่ 3476/5
- บานเลขที่ 3079/14-16

- บานเลขที่ 3063
- บานเลขที่ 3478, 3476, 3474
- บานเลขที่ 3047, 3049
- บานเลขที่ 3081/15-16

- บานเลขที่ 3079/2-3 - บานเลขที่ 3079/5-6 - บานเลขที่ 5
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บทที่ 4
โดยบริษัทฯ ที่ปรึกษาไดเขาทำาการสำารวจความคิดเหนตออาคารที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการบดบัง
ทิศทางลม สรุปได ดังนี้
(1) อาคารที่เขาไปชี้แจงผลกระทบ จำา นวน 18 แหง ไดแก เลขที่ 25-27 ซอยลาดพราว 113,
เลขที่ 33 ซอยลาดพราว 113, เลขที่ 3091, เลขที่ 19,21 และ 23 ซอยลาดพราว 113, เลขที่ 15
ซอยลาดพราว 113, เลขที่ 29 ซอยลาดพราว 113, เลขที่ 3059, เลขที่ 3063, เลขที่ 3476/2-3,
เลขที่ 56/15, เลขที่ 3081/13-14, เลขที่ 3474 และ 3478, เลขที่ 3476/5, เลขที่ 3047-3049,
เลขที่ 3079/8, เลขที่ 3079/14-16, เลขที่ 3079/2-3 และเลขที่ 3079/5-6 โดยเป็น อาคารที่
แสดงความคิดเหนดานการบดบังทิศทางลมและรับทราบมาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดลอม
จำานวน 18 แหง
(2) อาคารปดไมมีผูพักอาศัยและอาคารที่ไมสามารถเขาไปชี้แจงผลกระทบ จำานวน 5 แหง ไดแก
เลขที่ 3480, เลขที่ 12 ซอยลาดพราว 140, เลขที่ 3079/12, เลขที่ 3081/15-16 และเลขที่ 5
ซอยลาดพราว 136 ซึ่งไดจัดสงไปรษณีย์แบบลงทะเบียนแลว จำา นวน 3 ครั้ง แตไมการแสดง
ความคิดเหน
พื้นที่ไดรับผลกระทบ

วิธีการสำารวจความคิดเห็น

ผูแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น/มาตรการลดผลกระทบ

1.อาคารที่เขาไปชี้แจงผลกระทบและมาตรการลดผลกระทบ
1. เ ล ข ท ี่ 25-27 ซ อ ย วิธกี ารสำารวจ : การสัมภาษณ์รายบุคคล ผูใหสัมภาษณ์:
ลาดพราว 113
เพศ : หญิง อายุ : มากกวา 60 ป
เจาหนาทีส่ ำารวจความคิดเหน
นัก วิช าการสิง่ แวดลอม บริษทั อีโ ค สถานภาพ : เจาของบาน
ซิส เตม เอนจิเ นีย ริง่ คอนซัล แตนท์
จำากัด

- รับ ทราบวาจะไดรับ ผลกระทบดานการบดบัง
ทิศทางลมจากโครงการ
-ผูหวงกังวลรับทราบมาตรการของโครงการ และ
ไมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด

2. เ ล ข ท ี่ 33 ซ อ ย วิธกี ารสำารวจ : การสัมภาษณ์รายบุคคล ผูใหสัมภาษณ์:
ลาดพราว 113
เพศ : ชาย อายุ : 31-40 ป
เจาหนาทีส่ ำารวจความคิดเหน
นัก วิช าการสิง่ แวดลอม บริษทั อีโ ค สถานภาพ : เจาของบาน
ซิส เตม เอนจิเ นีย ริง่ คอนซัล แตนท์
จำากัด

- รับ ทราบวาจะไดรับ ผลกระทบดานการบดบัง
ทิศทางลมจากโครงการ
-ผูหวงกังวลรับทราบมาตรการของโครงการ และ
ไมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด

3. เลขที่ 3091

- รับ ทราบวาจะไดรับ ผลกระทบดานการบดบัง
ทิศทางลมจากโครงการ
-ผูหวงกังวลรับทราบมาตรการของโครงการ และ
ไมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด

วิธกี ารสำารวจ : การสัมภาษณ์รายบุคคล ผูใหสัมภาษณ์:
เพศ : ชาย อายุ : 41-50 ป
เจาหนาทีส่ ำารวจความคิดเหน
นัก วิช าการสิง่ แวดลอม บริษทั อีโ ค สถานภาพ : เจาของบาน
ซิส เตม เอนจิเ นีย ริง่ คอนซัล แตนท์
จำากัด

4. เลขที่ 19,21 และ 23 วิธกี ารสำารวจ : การสัมภาษณ์รายบุคคล ผูใหสัมภาษณ์:
ซอยลาดพราว 113
เพศ : ชาย อายุ : มากกวา 60 ป
เจาหนาทีส่ ำารวจความคิดเหน
นัก วิช าการสิง่ แวดลอม บริษทั อีโ ค สถานภาพ : เจาของบาน
ซิส เตม เอนจิเ นีย ริง่ คอนซัล แตนท์
จำากัด

- รับ ทราบวาจะไดรับ ผลกระทบดานการบดบัง
ทิศทางลมจากโครงการ
-ผูหวงกังวลรับทราบมาตรการของโครงการ และ
ไมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด

5. เลขที่ 15 ซอย
ลาดพราว 113

วิธกี ารสำารวจ : การสัมภาษณ์รายบุคคล ผูใหสัมภาษณ์:
เพศ : หญิง อายุ : 31-40 ป
เจาหนาทีส่ ำารวจความคิดเหน
นัก วิช าการสิง่ แวดลอม บริษทั อีโ ค สถานภาพ : ผูเชา
ซิส เตม เอนจิเ นีย ริง่ คอนซัล แตนท์
จำากัด

- รับ ทราบวาจะไดรับ ผลกระทบดานการบดบัง
ทิศทางลมจากโครงการ
-ผูหวงกังวลรับทราบมาตรการของโครงการ และ
ไมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด

6. เลขที่ 29

วิธกี ารสำารวจ : การสัมภาษณ์รายบุคคล ผูใหสัมภาษณ์:
เพศ : ชาย อายุ : 41-50 ป
เจาหนาทีส่ ำารวจความคิดเหน

- รับ ทราบวาจะไดรับ ผลกระทบดานการบดบัง
ทิศทางลมจากโครงการ
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บทที่ 4
พื้นที่ไดรับผลกระทบ

วิธีการสำารวจความคิดเห็น

ผูแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น/มาตรการลดผลกระทบ

นัก วิช าการสิง่ แวดลอม บริษทั อีโ ค สถานภาพ : ผูเชา
ซิส เตม เอนจิเ นีย ริง่ คอนซัล แตนท์
จำากัด

-ผูหวงกังวลรับทราบมาตรการของโครงการ และ
ไมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด

7. เลขที่ 3059

วิธกี ารสำารวจ : การสัมภาษณ์รายบุคคล ผูใหสัมภาษณ์:
เพศ : หญิง อายุ : 31-40 ป
เจาหนาทีส่ ำารวจความคิดเหน
นัก วิช าการสิง่ แวดลอม บริษทั อีโ ค สถานภาพ : คูสมรสหัวหนาครัวเรือน
ซิส เตม เอนจิเ นีย ริง่ คอนซัล แตนท์
จำากัด

- รับ ทราบวาจะไดรับ ผลกระทบดานการบดบัง
ทิศทางลมจากโครงการ
-ผูหวงกังวลรับทราบมาตรการของโครงการ และ
ไมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด

8. เลขที่ 3063

วิธกี ารสำารวจ : การสัมภาษณ์รายบุคคล ผูใหสัมภาษณ์:
เพศ : หญิง อายุ : 41-50 ป
เจาหนาทีส่ ำารวจความคิดเหน
นัก วิช าการสิง่ แวดลอม บริษทั อีโ ค สถานภาพ : ผูเชา
ซิส เตม เอนจิเ นีย ริง่ คอนซัล แตนท์
จำากัด

- รับ ทราบวาจะไดรับ ผลกระทบดานการบดบัง
ทิศทางลมจากโครงการ
-ผูหวงกังวลรับทราบมาตรการของโครงการ และ
ไมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด

9. เลขที่ 3476/2-3

วิธกี ารสำารวจ : การสัมภาษณ์รายบุคคล ผูใหสัมภาษณ์:
เพศ : หญิง อายุ : 31-40 ป
เจาหนาทีส่ ำารวจความคิดเหน
นัก วิช าการสิง่ แวดลอม บริษทั อีโ ค สถานภาพ : ผูจัดการ/พนักงาน
ซิส เตม เอนจิเ นีย ริง่ คอนซัล แตนท์
จำากัด

- รับ ทราบวาจะไดรับ ผลกระทบดานการบดบัง
ทิศทางลมจากโครงการ
-ผูหวงกังวลรับทราบมาตรการของโครงการ และ
ไมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด

10. เลขที่ 56/15

วิธกี ารสำารวจ : การสัมภาษณ์รายบุคคล ผูใหสัมภาษณ์:
เพศ : ชาย อายุ : 31-40 ป
เจาหนาทีส่ ำารวจความคิดเหน
นัก วิช าการสิง่ แวดลอม บริษทั อีโ ค สถานภาพ : เจาของบาน
ซิส เตม เอนจิเ นีย ริง่ คอนซัล แตนท์
จำากัด

- รับ ทราบวาจะไดรับ ผลกระทบดานการบดบัง
ทิศทางลมจากโครงการ
-ผูหวงกังวลรับทราบมาตรการของโครงการ และ
ไมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด

11. เลขที่ 3081/13-14 วิธกี ารสำารวจ : การสัมภาษณ์รายบุคคล ผูใหสัมภาษณ์:
เพศ : ชาย อายุ : 51-60 ป
เจาหนาทีส่ ำารวจความคิดเหน
นัก วิช าการสิง่ แวดลอม บริษทั อีโ ค สถานภาพ : ผูจัดการ/พนักงาน
ซิส เตม เอนจิเ นีย ริง่ คอนซัล แตนท์
จำากัด

- รับ ทราบวาจะไดรับ ผลกระทบดานการบดบัง
ทิศทางลมจากโครงการ
-ผูหวงกังวลรับทราบมาตรการของโครงการ และ
ไมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด

12. เลขที่ 3474 และ
3478

วิธกี ารสำารวจ : การสัมภาษณ์รายบุคคล ผูใหสัมภาษณ์:
เพศ : ชาย อายุ : 31-40 ป
เจาหนาทีส่ ำารวจความคิดเหน
นัก วิช าการสิง่ แวดลอม บริษทั อีโ ค สถานภาพ : ผูเชา
ซิส เตม เอนจิเ นีย ริง่ คอนซัล แตนท์
จำากัด

- รับ ทราบวาจะไดรับ ผลกระทบดานการบดบัง
ทิศทางลมจากโครงการ
-ผูหวงกังวลรับทราบมาตรการของโครงการ และ
ไมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด

13. เลขที่ 3476/5

วิธกี ารสำารวจ : การสัมภาษณ์รายบุคคล ผูใหสัมภาษณ์:
เพศ : ชาย อายุ : 31-40 ป
เจาหนาทีส่ ำารวจความคิดเหน
นัก วิช าการสิง่ แวดลอม บริษทั อีโ ค สถานภาพ : ผูเชา
ซิส เตม เอนจิเ นีย ริง่ คอนซัล แตนท์
จำากัด

- รับ ทราบวาจะไดรับ ผลกระทบดานการบดบัง
ทิศทางลมจากโครงการ
-ผูหวงกังวลรับทราบมาตรการของโครงการ และ
ไมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด

14. เลขที่ 3047-3049

วิธกี ารสำารวจ : การสัมภาษณ์รายบุคคล ผูใหสัมภาษณ์:
เพศ : หญิง อายุ : 41-50 ป
เจาหนาทีส่ ำารวจความคิดเหน
นัก วิช าการสิง่ แวดลอม บริษทั อีโ ค สถานภาพ : คูสมรสหัวหนาครัวเรือน
ซิส เตม เอนจิเ นีย ริง่ คอนซัล แตนท์
จำากัด

- รับ ทราบวาจะไดรับ ผลกระทบดานการบดบัง
ทิศทางลมจากโครงการ
-ผูหวงกังวลรับทราบมาตรการของโครงการ และ
ไมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด
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ผ 5-233

บทที่ 4
พื้นที่ไดรับผลกระทบ
15. เลขที่ 3079/8

วิธีการสำารวจความคิดเห็น

ผูแสดงความคิดเห็น

วิธกี ารสำารวจ : การสัมภาษณ์รายบุคคล ผูใหสัมภาษณ์:
เพศ : หญิง อายุ : ไมระบุ
เจาหนาทีส่ ำารวจความคิดเหน
นัก วิช าการสิง่ แวดลอม บริษทั อีโ ค สถานภาพ : เจาของกิจการ
ซิส เตม เอนจิเ นีย ริง่ คอนซัล แตนท์
จำากัด

ความคิดเห็น/มาตรการลดผลกระทบ
- รับ ทราบวาจะไดรับ ผลกระทบดานการบดบัง
ทิศทางลมจากโครงการ
-ผูหวงกังวลรับทราบมาตรการของโครงการ และ
ไมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด

16. เลขที่ 3079/14-16 วิธกี ารสำารวจ : การสัมภาษณ์รายบุคคล ผูใหสัมภาษณ์:
เพศ : ชาย อายุ : 41-50 ป
เจาหนาทีส่ ำารวจความคิดเหน
นัก วิช าการสิง่ แวดลอม บริษทั อีโ ค สถานภาพ : เจาของบาน
ซิส เตม เอนจิเ นีย ริง่ คอนซัล แตนท์
จำากัด

- รับ ทราบวาจะไดรับ ผลกระทบดานการบดบัง
ทิศทางลมจากโครงการ
-ผูหวงกังวลรับทราบมาตรการของโครงการ และ
ไมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด

17. เลขที่ 3079/2-3

วิธกี ารสำารวจ : การสัมภาษณ์รายบุคคล ผูใหสัมภาษณ์:
เพศ : ชาย อายุ : 31-40 ป
เจาหนาทีส่ ำารวจความคิดเหน
นัก วิช าการสิง่ แวดลอม บริษทั อีโ ค สถานภาพ : เจาของกิจการ
ซิส เตม เอนจิเ นีย ริง่ คอนซัล แตนท์
จำากัด

- รับ ทราบวาจะไดรับ ผลกระทบดานการบดบัง
ทิศทางลมจากโครงการ
-ผูหวงกังวลรับทราบมาตรการของโครงการ และ
ไมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด

18. เลขที่ 3079/5-6

วิธกี ารสำารวจ : การสัมภาษณ์รายบุคคล ผูใหสัมภาษณ์:
เพศ : หญิง อายุ : 41-50 ป
เจาหนาทีส่ ำารวจความคิดเหน
นัก วิช าการสิง่ แวดลอม บริษทั อีโ ค สถานภาพ : คูสมรสหัวหนาครัวเรือน
ซิส เตม เอนจิเ นีย ริง่ คอนซัล แตนท์
จำากัด

- รับ ทราบวาจะไดรับ ผลกระทบดานการบดบัง
ทิศทางลมจากโครงการ
-ผูหวงกังวลรับทราบมาตรการของโครงการ และ
ไมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด

2. อาคารที่ไมสามารถขาไปชี้แจงผลกระทบและมาตรการลดผลกระทบได
1. เลขที่ 3480

เจาหนาที่สำารวจความคิดเหน
นัก วิช าการสิง่ แวดลอม บริษทั อีโ ค
ซิส เตม เอนจิเ นีย ริง่ คอนซัล แตนท์
จำากัด

โครงการไดสำารวจความคิดเหน 2 วิธี โดยมีรายละเอียด - จัด สงเอกสารทางไปรษณีย ์ 3 ครั้ง ไมมีผ ูรับ
เอกสาร
ดังนี้
- บริษ ัท ที่ปรึกษาฯ ไดเขาไปสำารวจความคิด เหน
วิธีที่ 1 การเขาสำารวจความคิดเห็น
บริษัทที่ปรึกษาฯ ไดเขาสำารวจความคิดเหนทั้ง 10 ครั้ง จำานวน 10 ครั้ง ไมพบเจาของบาน โดยในการ
สำารวจแตละครั้ง เจาหนาที่ไดกดกริ่งเพื่อใหผูที่
รายละเอียดการติดตามดังนี้
อยูภายในบานพักอาศัยทราบ
ครัง้ ที่ 1 วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
จากการสอบถามสถานประกอบการขางเคี
ยง
เวลา 15.15 - 17.30 น.
(เลขที่ 3482) พบวา อาคารเลขที่ 3480 เป็น
ครัง้ ที่ 2 วันพฤหัสบดีท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563
สถานประกอบการที่หยุด กิจการไปตั้งแตเดือ น
เวลา 15.30 - 18.00 น.
กุมภาพันธ์ เนือ่ งจากสถานการการระบาดของ
ครัง้ ที่ 3 วันเสาร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2563
โรค COVID-19
เวลา 10.15 - 12.00 น.
ครัง้ ที่ 4 วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563
เวลา 16.00 - 18.00 น.
ครัง้ ที่ 5 วันอาทิตย์ท่ี 15 มีนาคม 2563
เวลา 14.15 - 17.00 น.
ครัง้ ที่ 6 วันพุธที่ 22 เมษายน 2563
เวลา 10.30 - 12.30 น.
ครัง้ ที่ 7 วันศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2563
เวลา 13.30 - 15.30 น.
ครัง้ ที่ 8 วันอังคารที่ 5 มิถนุ ายน 2563
เวลา 15.45 - 17.30 น.
ครัง้ ที่ 9 วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2563
เวลา 17.30 - 18.30 น.
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ผ 5-234

บทที่ 4
พื้นที่ไดรับผลกระทบ

วิธีการสำารวจความคิดเห็น

ผูแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น/มาตรการลดผลกระทบ

ครัง้ ที่ 10 วันพฤหัสบดีท่ี 18 มิถุนายน 2563
เวลา 13.30 - 15.30 น.
จากการสอบถามสถานประกอบการขางเคีย ง (เลขที่
3482) พบวา อาคารเลขที่ 3480 เป็นสถานประกอบ
การที่หยุดกิจการไปตั้งแตเดือ นกุมภาพันธ์ เนื่อ งจาก
สถานการการระบาดของโรค COVID-19
2. การสงเอกสารลงทะเบียนตอบรับ
บริษ ัท ที่ปรึกษาฯ ไดสงไปรษณีย์แ บบลงทะเบีย น
เพื่อ ขออนุเคราะห์ใ นการแสดงความคิด เหนตอการ
กอสราง จำานวน 3 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้
ครั้งที่ 1 : ไมมีผูรับเอกสาร
ครั้งที่ 2 : ไมมีผูรับเอกสาร
ครั้งที่ 3 : ไมมีผูรับเอกสาร
2. เลขที่ 12 ซอย
ลาดพราว 140

เจาหนาที่สำารวจความคิดเหน
นัก วิช าการสิง่ แวดลอม บริษทั อีโ ค
ซิส เตม เอนจิเ นีย ริง่ คอนซัล แตนท์
จำากัด

โครงการไดสำารวจความคิดเหน 2 วิธี โดยมีรายละเอียด - จัดสงเอกสารทางไปรษณีย์ 3 ครั้ง มีผูรับเอกสาร
ทุกครั้งแตมีแสดงความคิดเหน
ดังนี้
- บริษ ัท ที่ปรึกษาฯ ไดเขาไปสำารวจความคิด เหน
วิธีที่ 1 การเขาสำารวจความคิดเห็น
บริษัทที่ปรึกษาฯ ไดเขาสำารวจความคิดเหนทั้ง 10 ครั้ง จำานวน 10 ครั้ง ไมพบเจาของบาน โดยในการ
พบวาบานปด ไมพบผูพักอาศัยภายในบานขณะทำาการ สำารวจแตละครั้ง เจาหนาที่ไดกดกริ่งเพื่อใหผูที่
อยูภายในบานพัก อาศัย ทราบ แตไมพบผูพัก
สำารวจ รายละเอียดการติดตามดังนี้
อาศัยภายในบาน
ครัง้ ที่ 1 วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 15.15 - 17.30 น.
ครัง้ ที่ 2 วันพฤหัสบดีท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 15.30 - 18.00 น.
ครัง้ ที่ 3 วันเสาร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 10.15 - 12.00 น.
ครัง้ ที่ 4 วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563
เวลา 16.00 - 18.00 น.
ครัง้ ที่ 5 วันอาทิตย์ท่ี 15 มีนาคม 2563
เวลา 14.15 - 17.00 น.
ครัง้ ที่ 6 วันพุธที่ 22 เมษายน 2563
เวลา 10.30 - 12.30 น.
ครัง้ ที่ 7 วันศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2563
เวลา 13.30 - 15.30 น.
ครัง้ ที่ 8 วันอังคารที่ 5 มิถนุ ายน 2563
เวลา 15.45 - 17.30 น.
ครัง้ ที่ 9 วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2563
เวลา 17.30 - 18.30 น.
ครัง้ ที่ 10 วันพฤหัสบดีท่ี 18 มิถุนายน 2563
เวลา 13.30 - 15.30 น.
2. การสงเอกสารลงทะเบียนตอบรับ
บริษ ัท ที่ปรึกษาฯ ไดสงไปรษณีย์แ บบลงทะเบีย น
เพื่อ ขออนุเคราะห์ใ นการแสดงความคิด เหนตอการ
กอสราง จำานวน 3 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้
ครั้งที่ 1 : มีผูรับเอกสาร แตไมแสดงความคิดเหน
ครั้งที่ 2 : มีผูรับเอกสาร แตไมแสดงความคิดเหน
ครั้งที่ 3 : มีผูรับเอกสาร แตไมแสดงความคิดเหน
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บทที่ 4
พื้นที่ไดรับผลกระทบ

วิธีการสำารวจความคิดเห็น

ผูแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น/มาตรการลดผลกระทบ

3. เลขที่ 3079/12

เจาหนาที่สำารวจความคิดเหน
นัก วิช าการสิง่ แวดลอม บริษทั อีโ ค
ซิส เตม เอนจิเ นีย ริง่ คอนซัล แตนท์
จำากัด

โครงการไดสำารวจความคิดเหน 2 วิธี โดยมีรายละเอียด - จัด สงเอกสารทางไปรษณีย ์ 3 ครั้ง ไมมีผ ูรับ
เอกสาร
ดังนี้
บริ
ษ
ท
ั
ที่ปรึกษาฯ ไดเขาไปสำารวจความคิด เหน
วิธีที่ 1 การเขาสำารวจความคิดเห็น
บริษัทที่ปรึกษาฯ ไดเขาสำารวจความคิดเหนทั้ง 10 ครั้ง จำานวน 10 ครั้ง ไมพบเจาของบาน โดยในการ
สำารวจแตละครั้ง เจาหนาที่ไดกดกริ่งเพื่อใหผูที่
รายละเอียดการติดตามดังนี้
อยูภายในบานพักอาศัยทราบ
ครัง้ ที่ 1 วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
- จากการสอบถามสถานประกอบการขางเคีย ง
เวลา 10.30 - 12.00 น.
(เลขที่ 1081/5-6 และเลขที่ 3079/14-16) พบ
ครัง้ ที่ 2 วันพฤหัสบดีท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563
วา อาคารเลขที่ 3079/10 และ 3079/12 เป็น
เวลา 11.30 - 14.00 น.
บานปด ไมมีผูพักอาศัยเป็นเวลานาน
ครัง้ ที่ 3 วันเสาร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 14.30 - 16.00 น.
ครัง้ ที่ 4 วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563
เวลา 11.00 - 12.30 น.
ครัง้ ที่ 5 วันอาทิตย์ท่ี 15 มีนาคม 2563
เวลา 11.15 - 12.15 น.
ครัง้ ที่ 6 วันพุธที่ 22 เมษายน 2563
เวลา 14.45 - 15.30 น.
ครัง้ ที่ 7 วันศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2563
เวลา 16.45 - 18.00 น.
ครัง้ ที่ 8 วันอังคารที่ 5 มิถนุ ายน 2563
เวลา 10.30 - 12.30 น.
ครัง้ ที่ 9 วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2563
เวลา 11.00 - 12.00 น.
ครัง้ ที่ 10 วันพฤหัสบดีท่ี 18 มิถุนายน 2563
เวลา 16.45 - 18.00 น.
จากการสอบถามสถานประกอบการขางเคีย ง (เลขที่
1081/5-6 และเลขที่ 3079/14-16) พบวา อาคารเลข
ที่ 3079/10 และ 3079/12 เป็น บานปด ไมมีผ ูพัก
อาศัยเป็นเวลานาน
2. การสงเอกสารลงทะเบียนตอบรับ
บริษ ัท ที่ปรึกษาฯ ไดสงไปรษณีย์แ บบลงทะเบีย น
เพื่อ ขออนุเคราะห์ใ นการแสดงความคิด เหนตอการ
กอสราง จำานวน 3 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้
ครั้งที่ 1 : ไมมีผูรับเอกสาร
ครั้งที่ 2 : ไมมีผูรับเอกสาร
ครั้งที่ 3 : ไมมีผูรับเอกสาร

4. เลขที่ 3081/15-16

เจาหนาที่สำารวจความคิดเหน
นัก วิช าการสิง่ แวดลอม บริษทั อีโ ค
ซิส เตม เอนจิเ นีย ริง่ คอนซัล แตนท์
จำากัด

โครงการไดสำารวจความคิดเหน 2 วิธี โดยมีรายละเอียด - จัด สงเอกสารทางไปรษณีย ์ 3 ครั้ง ไมมีผ ูรับ
เอกสาร
ดังนี้
- บริษ ัท ที่ปรึกษาฯ ไดเขาไปสำารวจความคิด เหน
วิธีที่ 1 การเขาสำารวจความคิดเห็น
บริษัทที่ปรึกษาฯ ไดเขาสำารวจความคิดเหนทั้ง 10 ครั้ง จำานวน 10 ครั้ง ไมพบเจาของบาน โดยในการ
สำารวจแตละครั้ง เจาหนาที่ไดกดกริ่งเพื่อใหผูที่
รายละเอียดการติดตามดังนี้
อยูภายในบานพักอาศัยทราบ
ครัง้ ที่ 1 วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
- จากการสอบถามสถานประกอบการขางเคีย ง
เวลา 10.30 - 12.00 น.
(เลขที่ 1081/5-6 และเลขที่ 3079/14-16) พบ
ครัง้ ที่ 2 วันพฤหัสบดีท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563
วา อาคารเลขที่ 3081/15-16 เป็นบานปด ไมมีผู
เวลา 11.30 - 14.00 น.
พักอาศัยเป็นเวลานาน
ครัง้ ที่ 3 วันเสาร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2563
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บทที่ 4
พื้นที่ไดรับผลกระทบ

วิธีการสำารวจความคิดเห็น

ผูแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น/มาตรการลดผลกระทบ

เวลา 14.30 - 16.00 น.
ครัง้ ที่ 4 วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563
เวลา 11.00 - 12.30 น.
ครัง้ ที่ 5 วันอาทิตย์ท่ี 15 มีนาคม 2563
เวลา 11.15 - 12.15 น.
ครัง้ ที่ 6 วันพุธที่ 22 เมษายน 2563
เวลา 14.45 - 15.30 น.
ครัง้ ที่ 7 วันศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2563
เวลา 16.45 - 18.00 น.
ครัง้ ที่ 8 วันอังคารที่ 5 มิถนุ ายน 2563
เวลา 10.30 - 12.30 น.
ครัง้ ที่ 9 วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2563
เวลา 11.00 - 12.00 น.
ครัง้ ที่ 10 วันพฤหัสบดีท่ี 18 มิถุนายน 2563
เวลา 16.45 - 18.00 น.
จากการสอบถามสถานประกอบการขางเคีย ง (เลขที่
1081/5-6 และเลขที่ 3079/14-16) พบวา อาคารเลข
ที่ 30781/15-16 เป็นบานปด ไมมีผูพักอาศัยเป็นเวลา
นาน
2. การสงเอกสารลงทะเบียนตอบรับ
บริษ ัท ที่ปรึกษาฯ ไดสงไปรษณีย์แ บบลงทะเบีย น
เพื่อ ขออนุเคราะห์ใ นการแสดงความคิด เหนตอการ
กอสราง จำานวน 3 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้
ครั้งที่ 1 : ไมมีผูรับเอกสาร
ครั้งที่ 2 : ไมมีผูรับเอกสาร
ครั้งที่ 3 : ไมมีผูรับเอกสาร
5. เลขที่ 5 ซอย
ลาดพราว 136

เจาหนาที่สำารวจความคิดเหน
นัก วิช าการสิง่ แวดลอม บริษทั อีโ ค
ซิส เตม เอนจิเ นีย ริง่ คอนซัล แตนท์
จำากัด

โครงการไดสำารวจความคิดเหน 2 วิธี โดยมีรายละเอียด - จัด สงเอกสารทางไปรษณีย ์ 3 ครั้ง ไมมีผ ูรับ
เอกสาร
ดังนี้
บริ
ษ
ท
ั
ที่ปรึกษาฯ ไดเขาไปสำารวจความคิด เหน
วิธีที่ 1 การเขาสำารวจความคิดเห็น
บริษัทที่ปรึกษาฯ ไดเขาสำารวจความคิดเหนทั้ง 10 ครั้ง จำานวน 10 ครั้ง ไมพบเจาของบาน โดยในการ
สำารวจแตละครั้ง เจาหนาที่ไดกดกริ่งเพื่อใหผูที่
รายละเอียดการติดตามดังนี้
อยูภายในบานพักอาศัยทราบ
ครัง้ ที่ 1 วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
จากการสอบถามสถานประกอบการขางเคี
ยง
เวลา 15.15 - 17.30 น.
(เลขที่ 3) พบวา อาคารเลขที่ 5 เป็น บานปด
ครัง้ ที่ 2 วันพฤหัสบดีท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563
ไมมีผูพักอาศัยเป็นเวลานาน
เวลา 15.30 - 18.00 น.
ครัง้ ที่ 3 วันเสาร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 10.15 - 12.00 น.
ครัง้ ที่ 4 วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563
เวลา 16.00 - 18.00 น.
ครัง้ ที่ 5 วันอาทิตย์ท่ี 15 มีนาคม 2563
เวลา 14.15 - 17.00 น.
ครัง้ ที่ 6 วันพุธที่ 22 เมษายน 2563
เวลา 10.30 - 12.30 น.
ครัง้ ที่ 7 วันศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2563
เวลา 13.30 - 15.30 น.
ครัง้ ที่ 8 วันอังคารที่ 5 มิถนุ ายน 2563
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บทที่ 4
พื้นที่ไดรับผลกระทบ

วิธีการสำารวจความคิดเห็น

ผูแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น/มาตรการลดผลกระทบ

เวลา 15.45 - 17.30 น.
ครัง้ ที่ 9 วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2563
เวลา 17.30 - 18.30 น.
ครัง้ ที่ 10 วันพฤหัสบดีท่ี 18 มิถุนายน 2563
เวลา 13.30 - 15.30 น.
จากการสอบถามสถานประกอบการขางเคียง (เลขที่ 3)
พบวา อาคารเลขที่ 5 เป็นบานปด ไมมีผูพักอาศัยเป็น
เวลานาน
2. การสงเอกสารลงทะเบียนตอบรับ
บริษ ัท ที่ปรึกษาฯ ไดสงไปรษณีย์แ บบลงทะเบีย น
เพื่อ ขออนุเคราะห์ใ นการแสดงความคิด เหนตอการ
กอสราง จำานวน 3 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้
ครั้งที่ 1 : ไมมีผูรับเอกสาร
ครั้งที่ 2 : ไมมีผูรับเอกสาร
ครั้งที่ 3 : ไมมีผูรับเอกสาร

สรุป

- อาคารที่รับทราบถึงผลกระทบดานการบดบังทิศทางลมและมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมจำานวน 18 แหง
- อาคารที่ไมประสงค์แสดงความคิดเหนดานการบดบังทิศทางลม รวมจำานวน 5 แหง
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ภาคผนวกที่ 5.6.2
ผลการแสดงความคิดเห็นตอการไดรับ
การบดบังแสงแดดจากตัวอาคารโครงการ

ผ 5-239

บทที่ 4

ผลการศึกษาการได้รับการบดบังแสงแดดจากตัวอาคารโครงการ
จากภาพจำาลองการตกทอดของเงา โดยใช้วิธีการประมวลผลจากโปรแกรม SKETCH UP ซึ่งเป็น
โปรแกรมในการชวยออกแบบทางสถาปัตยกรรม โดยจำาลองการทอดเงาของแสงแดดในชวงฤดูร้อน ฤดูฝ นและ
ฤดูหนาว ชวงเวลา 7.00–17.00 น. พิจารณากรณีที่มีโครงการ มีอาคารที่ได้รบการตกทอดเงาอาคารโครงการตอเนื่อง
มากกวา 2 ช่วโมง ในชวงเช้าและชวงบาย จำานวนทงสิน 40 แหง
- อาคารที่เข้าไปชีแจงผลกระทบ จำานวน 27 แหง ได้แก เลขที่ 3468, เลขที่ 3470, เลขที่ 3472,
เลขที่ 3059-3061, เลขที่ 3063, เลขที่ 3065, เลขที่ 3069, เลขที่ 3069/1, เลขที่ 3071 และ
3067, วราภสแมนช่น , อาคารชุด ลุมพินี เซนเตอร์ ลาดพร้าว 111, เลขที่ 25-27 ซอยลาดพร้าว
113, เลขที่ 19, 21 และ 23 ซอยลาดพร้า ว 113, เลขที่ 29 ซอยลาดพร้า ว 113, เลขที่ 15
ซอยลาดพร้า ว 113, เลขที่ 11 ซอยลาดพร้า ว 113, เลขที่ 7 ซอยลาดพร้า ว 113, เลขที่ 5
ซอยลาดพร้า ว 113, เลขที่ 1-3 ซอยลาดพร้า ว 113, โรงพยาบาลเวชธานี, เลขที่ 3474,
อาคารชุดแอสปาย ลาดพร้าว 111, เลขที่ 3079/14-16, เลขที่ 3079/8, เลขที่ 3081/13-14,
เลขที่ 3081/12, เลขที่ 3081/5-6 โดยเป็นอาคารทีแ่ สดงความคิดเหนด้านการบดบงทิศทางลม
และรบทราบมาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อม จำานวน 27 แหง
- อาคารปดไมมีผู้พกอาศยและอาคารที่ไมสามารถเข้าไปชีแจงผลกระทบ จำานวน 13 แหง ได้แก
เลขที่ 17 ซอยลาดพร้า ว 113, เลขที่ 13 ซอยลาดพร้า ว 113, เลขที่ 9 ซอยลาดพร้า ว 113,
เ ล ข ท ี่ 3079/17, เ ล ข ท ี่ 3079/13, เ ล ข ท ี่ 3079/10 แ ล ะ 3079/12, เ ล ข ท ี่ 3079/11,
เลขที่ 3079/9, เลขที่ 3081/15-16, เลขที่ 3081/10-11, เลขที่ 3081/9, เลขที่ 3081/8,
เลขที่ 3081/7 ซึ่งได้จดสงไปรษณีย์แบบลงทะเบียนแล้ว จำานวน 3 ครง แตไมมีการแสดงความ
คิดเหน
ที่

บ้านเลขที่

ผลกระทบที่ได้รับ

ผู้ให้ความคิดเห็น

ความคิดเห็น/มาตรการลดผลกระทบ

1.อาคารที่เข้าไปชีแจงผลกระทบและมาตรการลดผลกระทบ
1

บ้านเลขที่ 3468

- ฤดูฝ น ชวงเช้า ได้ร บรมเงาจาก ผู้ให้สมภาษณ์:
- รบทราบวาจะได้ร บผลกระทบด้า นการบดบง
อาคารโครงการ ตอเนื่องมากกวา เพศ : ชาย อายุ : 41-50 ป
แสงแดดจากโครงการ
สถานภาพ : เจ้าของบ้าน
2 ช่วโมง
- ผู้หวงกงวลรบทราบมาตรการของโครงการ และไมมี
วิธกี ารสำารวจ : การสมภาษณ์รายบุคคล
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด
เจ้าหน้าที่สำารวจความคิดเหน
นกวิช าการสิ่ง แวดล้อ ม บริษ ท อิีโ คซิส เตม
เอนจิเนียริ่ง คอนซลแตนท์ จำากด

2

บ้านเลขที่ 3470

- ฤดูฝ น ชวงเช้า ได้ร บรมเงาจาก ผู้ให้สมภาษณ์:
- รบทราบวาจะได้ร บผลกระทบด้า นการบดบง
อาคารโครงการ ตอเนื่องมากกวา เพศ : หญิง อายุ : 31-40 ป
แสงแดดจากโครงการ
สถานภาพ : เจ้าของกิจการ
2 ช่วโมง
- ผู้หวงกงวลรบทราบมาตรการของโครงการ และไมมี
วิธกี ารสำารวจ : การสมภาษณ์รายบุคคล
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด
เจ้าหน้าที่สำารวจความคิดเหน
นกวิช าการสิ่ง แวดล้อ ม บริษ ท อิีโ คซิส เตม
เอนจิเนียริ่ง คอนซลแตนท์ จำากด

3

บ้านเลขที่ 3472

- ฤดูฝ น ชวงเช้า ได้ร บรมเงาจาก ผู้ให้สมภาษณ์:
- รบทราบวาจะได้ร บผลกระทบด้า นการบดบง
อาคารโครงการ ตอเนื่องมากกวา เพศ : ชาย อายุ : 41-50 ป
แสงแดดจากโครงการ
สถานภาพ : เจ้าของกิจการ
2 ช่วโมง
- ผู้หวงกงวลรบทราบมาตรการของโครงการ และไมมี
วิธกี ารสำารวจ : การสมภาษณ์รายบุคคล
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด
เจ้าหน้าที่สำารวจความคิดเหน
นกวิช าการสิ่ง แวดล้อ ม บริษ ท อิีโ คซิส เตม
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บทที่ 4
ที่

บ้านเลขที่

ผลกระทบที่ได้รับ

ผู้ให้ความคิดเห็น

ความคิดเห็น/มาตรการลดผลกระทบ

เอนจิเนียริ่ง คอนซลแตนท์ จำากด
4

บ้านเลขที่ 3059-3061

- ฤดูฝ น ชวงเช้า ได้ร บรมเงาจาก ผู้ให้สมภาษณ์:
- รบทราบวาจะได้ร บผลกระทบด้า นการบดบง
อาคารโครงการ ตอเนื่องมากกวา เพศ : หญิง อายุ : 31-40 ป
แสงแดดจากโครงการ
สถานภาพ : คูสมรสหวหน้าครวเรือน
2 ช่วโมง
- ผู้หวงกงวลรบทราบมาตรการของโครงการ และไมมี
วิธกี ารสำารวจ : การสมภาษณ์รายบุคคล
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด
เจ้าหน้าที่สำารวจความคิดเหน
นกวิช าการสิ่ง แวดล้อ ม บริษ ท อิีโ คซิส เตม
เอนจิเนียริ่ง คอนซลแตนท์ จำากด

5

บ้านเลขที่ 3063

- ฤดูฝ น ชวงเช้า ได้ร บรมเงาจาก ผู้ให้สมภาษณ์:
- รบทราบวาจะได้ร บผลกระทบด้า นการบดบง
เพศ
:
หญิ
ง
อายุ
:
41-50
ป
อาคารโครงการ ตอเนื่องมากกวา
แสงแดดจากโครงการ
สถานภาพ : ผู้เชา
2 ช่วโมง
- ผู้หวงกงวลรบทราบมาตรการของโครงการ และไมมี
วิธกี ารสำารวจ : การสมภาษณ์รายบุคคล
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด
เจ้าหน้าที่สำารวจความคิดเหน
นกวิช าการสิ่ง แวดล้อ ม บริษ ท อิีโ คซิส เตม
เอนจิเนียริ่ง คอนซลแตนท์ จำากด

6

บ้านเลขที่ 3065

- ฤดูฝ น ชวงเช้า ได้ร บรมเงาจาก ผู้ให้สมภาษณ์:
- รบทราบวาจะได้ร บผลกระทบด้า นการบดบง
อาคารโครงการ ตอเนื่องมากกวา เพศ : หญิง อายุ : 41-50 ป
แสงแดดจากโครงการ
สถานภาพ
:
เจ้
า
ของบ้
า
น
2 ช่วโมง
- ผู้หวงกงวลรบทราบมาตรการของโครงการ และไมมี
วิธกี ารสำารวจ : การสมภาษณ์รายบุคคล
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด
เจ้าหน้าที่สำารวจความคิดเหน
นกวิช าการสิ่ง แวดล้อ ม บริษ ท อิีโ คซิส เตม
เอนจิเนียริ่ง คอนซลแตนท์ จำากด

7

บ้านเลขที่ 3069

- ฤดูฝ น ชวงเช้า ได้ร บรมเงาจาก ผู้ให้สมภาษณ์:
- รบทราบวาจะได้ร บผลกระทบด้า นการบดบง
อาคารโครงการ ตอเนื่องมากกวา เพศ : หญิง อายุ : 41-50 ป
แสงแดดจากโครงการ
สถานภาพ : ผู้จดการ/พนกงาน
2 ช่วโมง
- ผู้หวงกงวลรบทราบมาตรการของโครงการ และไมมี
วิธกี ารสำารวจ : การสมภาษณ์รายบุคคล
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด
เจ้าหน้าที่สำารวจความคิดเหน
นกวิช าการสิ่ง แวดล้อ ม บริษ ท อิีโ คซิส เตม
เอนจิเนียริ่ง คอนซลแตนท์ จำากด

8

บ้านเลขที่ 3069/1

- ฤดูฝ น ชวงเช้า ได้ร บรมเงาจาก ผู้ให้สมภาษณ์:
- รบทราบวาจะได้ร บผลกระทบด้า นการบดบง
อาคารโครงการ ตอเนื่องมากกวา เพศ : หญิง อายุ : 41-50 ป
แสงแดดจากโครงการ
สถานภาพ : ผู้จดการ/พนกงาน
2 ช่วโมง
- ผู้หวงกงวลรบทราบมาตรการของโครงการ และไมมี
วิธกี ารสำารวจ : การสมภาษณ์รายบุคคล
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด
เจ้าหน้าที่สำารวจความคิดเหน
นกวิช าการสิ่ง แวดล้อ ม บริษ ท อิีโ คซิส เตม
เอนจิเนียริ่ง คอนซลแตนท์ จำากด

9

บ้านเลขที่ 3071
และ 3067

- ได้รบรมเงาจากอาคารโครงการ
ตอเนื่องมากกวา 2 ช่วโมง
ฤดูฝน ชวงเช้า
ฤดูร้อน ชวงเช้า

ผู้ให้สมภาษณ์:
- รบทราบวาจะได้ร บผลกระทบด้า นการบดบง
เพศ : หญิง อายุ : 21-30 ป
แสงแดดจากโครงการ
สถานภาพ : เจ้าของกิจการ
- ผู้หวงกงวลรบทราบมาตรการของโครงการ และไมมี
วิธกี ารสำารวจ : การสมภาษณ์รายบุคคล
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด
เจ้าหน้าที่สำารวจความคิดเหน
นกวิช าการสิ่ง แวดล้อ ม บริษ ท อิีโ คซิส เตม
เอนจิเนียริ่ง คอนซลแตนท์ จำากด

- ได้รบรมเงาจากอาคารโครงการ
ตอเนื่องมากกวา 2 ช่วโมง
ฤดูฝน ชวงเช้าและชวงบาย
ฤดูหนาว ชวงเช้า

ผู้ให้สมภาษณ์:
เพศ : ชาย อายุ : 41-50 ป
สถานภาพ : เจ้าของกิจการ
วิธกี ารสำารวจ : การสมภาษณ์รายบุคคล

10 วราภส แมนช่น

- รบทราบวาจะได้ร บผลกระทบด้า นการบดบง
แสงแดดจากโครงการ
- ผู้หวงกงวลรบทราบมาตรการของโครงการ และไมมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 111

ผ 5-241

บทที่ 4
ที่

บ้านเลขที่

ผลกระทบที่ได้รับ
ฤดูร้อน ชวงเช้า

11 อาคารชุด ลุมพินี

- ได้รบรมเงาจากอาคารโครงการ
เซนเตอร์ ลาดพร้าว 111 ตอเนื่องมากกวา 2 ช่วโมง
อาคาร A, B, C, D, G, F, ฤดูฝน ชวงบาย
ฤดูหนาว ชวงเช้าและชวงบาย

E

12 บ้านเลขที่ 25, 27

ซอยลาดพร้าว 113

15 บ้านเลขที่ 15

ซอยลาดพร้าว 113

16 บ้านเลขที่ 11

ซอยลาดพร้าว 113

ความคิดเห็น/มาตรการลดผลกระทบ

เจ้าหน้าที่สำารวจความคิดเหน
นกวิช าการสิ่ง แวดล้อ ม บริษ ท อิีโ คซิส เตม
เอนจิเนียริ่ง คอนซลแตนท์ จำากด
ผู้ให้สมภาษณ์: 3 ราย
- รบทราบวาจะได้ร บผลกระทบด้า นการบดบง
1) เพศ : ชาย อายุ : 51-60 ป
แสงแดดจากโครงการ
สถานภาพ : เจ้าของกรรมสิทธิห้องชุด
- ผู้หวงกงวลรบทราบมาตรการของโครงการ และไมมี
2) เพศ : หญิง อายุ : 41-50 ป
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด
สถานภาพ : เจ้าของกรรมสิทธิห้องชุด
3) เพศ : หญิง อายุ : 31-40 ป
สถานภาพ : เจ้าของกรรมสิทธิห้องชุด
วิธ กี ารสำา รวจ : แสดงความคิด เหนด้ว ย
แบบสอบถาม

- ฤดูฝน ชวงบาย ได้รบรมเงาจาก ผู้ให้สมภาษณ์:
- รบทราบวาจะได้ร บผลกระทบด้า นการบดบง
อาคารโครงการ ตอเนื่องมากกวา เพศ : หญิง อายุ : มากกวา 60 ป
แสงแดดจากโครงการ
สถานภาพ
:
เจ้
า
ของบ้
า
น
2 ช่วโมง
- ผู้หวงกงวลรบทราบมาตรการของโครงการ และไมมี
วิธกี ารสำารวจ : การสมภาษณ์รายบุคคล
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด
เจ้าหน้าที่สำารวจความคิดเหน
นกวิช าการสิ่ง แวดล้อ ม บริษ ท อิีโ คซิส เตม
เอนจิเนียริ่ง คอนซลแตนท์ จำากด

13 บ้านเลขที่ 19 21 และ 23 - ได้รบรมเงาจากอาคารโครงการ
ตอเนื่องมากกวา 2 ช่วโมง
ซอยลาดพร้าว 113
ฤดูฝน ชวงบาย
ฤดูหนาว ชวงบาย

14 บ้านเลขที่ 29

ผู้ให้ความคิดเห็น

ผู้ให้สมภาษณ์:
- รบทราบวาจะได้ร บผลกระทบด้า นการบดบง
เพศ : ชาย อายุ : มากกวา 60 ป
แสงแดดจากโครงการ
สถานภาพ : เจ้าของบ้าน
- ผู้หวงกงวลรบทราบมาตรการของโครงการ และไมมี
วิธกี ารสำารวจ : การสมภาษณ์รายบุคคล
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด
เจ้าหน้าที่สำารวจความคิดเหน
นกวิช าการสิ่ง แวดล้อ ม บริษ ท อิีโ คซิส เตม
เอนจิเนียริ่ง คอนซลแตนท์ จำากด

- ฤดูฝน ชวงบาย ได้รบรมเงาจาก ผู้ให้สมภาษณ์:
- รบทราบวาจะได้ร บผลกระทบด้า นการบดบง
อาคารโครงการ ตอเนื่องมากกวา เพศ : ชาย อายุ : มากกวา 41-50 ป แสงแดดจากโครงการ
สถานภาพ : ผู้เชา
2 ช่วโมง
- ผู้หวงกงวลรบทราบมาตรการของโครงการ และไมมี
วิธกี ารสำารวจ : การสมภาษณ์รายบุคคล
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด
เจ้าหน้าที่สำารวจความคิดเหน
นกวิช าการสิ่ง แวดล้อ ม บริษ ท อิีโ คซิส เตม
เอนจิเนียริ่ง คอนซลแตนท์ จำากด
- ฤดูฝน ชวงบาย ได้รบรมเงาจาก ผู้ให้สมภาษณ์:
- รบทราบวาจะได้ร บผลกระทบด้า นการบดบง
อาคารโครงการ ตอเนื่องมากกวา เพศ : หญิง อายุ : 31-40 ป
แสงแดดจากโครงการ
สถานภาพ : ผู้เชา
2 ช่วโมง
- ผู้หวงกงวลรบทราบมาตรการของโครงการ และไมมี
วิธกี ารสำารวจ : การสมภาษณ์รายบุคคล
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด
เจ้าหน้าที่สำารวจความคิดเหน
นกวิช าการสิ่ง แวดล้อ ม บริษ ท อิีโ คซิส เตม
เอนจิเนียริ่ง คอนซลแตนท์ จำากด
- ฤดูฝน ชวงบาย ได้รบรมเงาจาก ผู้ให้สมภาษณ์:
- รบทราบวาจะได้ร บผลกระทบด้า นการบดบง
เพศ
:
หญิ
ง
อายุ
:
51-60
ป
อาคารโครงการ ตอเนื่องมากกวา
แสงแดดจากโครงการ
สถานภาพ : เจ้าของบ้าน
2 ช่วโมง
- ผู้หวงกงวลรบทราบมาตรการของโครงการ และไมมี
วิธกี ารสำารวจ : การสมภาษณ์รายบุคคล
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด
เจ้าหน้าที่สำารวจความคิดเหน
นกวิช าการสิ่ง แวดล้อ ม บริษ ท อิีโ คซิส เตม
เอนจิเนียริ่ง คอนซลแตนท์ จำากด
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 111

ผ 5-242

บทที่ 4
ที่

บ้านเลขที่

17 บ้านเลขที่ 7

ซอยลาดพร้าว 113

18 บ้านเลขที่ 5

ซอยลาดพร้าว 113

19 บ้านเลขที่ 1, 3

ซอยลาดพร้าว 113

ผลกระทบที่ได้รับ

ผู้ให้ความคิดเห็น

ความคิดเห็น/มาตรการลดผลกระทบ

- ฤดูฝน ชวงบาย ได้รบรมเงาจาก ผู้ให้สมภาษณ์:
- รบทราบวาจะได้ร บผลกระทบด้า นการบดบง
อาคารโครงการ ตอเนื่องมากกวา เพศ : ชาย อายุ : 51-60 ป
แสงแดดจากโครงการ
สถานภาพ : เจ้าของบ้าน
2 ช่วโมง
- ผู้หวงกงวลรบทราบมาตรการของโครงการ และไมมี
วิธกี ารสำารวจ : การสมภาษณ์รายบุคคล
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด
เจ้าหน้าที่สำารวจความคิดเหน
นกวิช าการสิ่ง แวดล้อ ม บริษ ท อิีโ คซิส เตม
เอนจิเนียริ่ง คอนซลแตนท์ จำากด
- ฤดูฝน ชวงบาย ได้รบรมเงาจาก ผู้ให้สมภาษณ์:
- รบทราบวาจะได้ร บผลกระทบด้า นการบดบง
อาคารโครงการ ตอเนื่องมากกวา เพศ : ชาย อายุ : มากกวา 60 ป
แสงแดดจากโครงการ
สถานภาพ : เจ้าของบ้าน
2 ช่วโมง
- ผู้หวงกงวลรบทราบมาตรการของโครงการ และไมมี
วิธกี ารสำารวจ : การสมภาษณ์รายบุคคล
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด
เจ้าหน้าที่สำารวจความคิดเหน
นกวิช าการสิ่ง แวดล้อ ม บริษ ท อิีโ คซิส เตม
เอนจิเนียริ่ง คอนซลแตนท์ จำากด
- ฤดูฝน ชวงบาย ได้รบรมเงาจาก ผู้ให้สมภาษณ์:
- รบทราบวาจะได้ร บผลกระทบด้า นการบดบง
อาคารโครงการ ตอเนื่องมากกวา เพศ : ชาย อายุ : 41-50 ป
แสงแดดจากโครงการ
สถานภาพ : บุตร/บุพการีของหวหน้าครวเรือน - ผู้หวงกงวลรบทราบมาตรการของโครงการ และไมมี
2 ช่วโมง
วิธกี ารสำารวจ : การสมภาษณ์รายบุคคล
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด
เจ้าหน้าที่สำารวจความคิดเหน
นกวิช าการสิ่ง แวดล้อ ม บริษ ท อิีโ คซิส เตม
เอนจิเนียริ่ง คอนซลแตนท์ จำากด

20 รพ. เวชธานี

- ฤดูห นาว ชวงเช้า และชวงบาย ผู้ให้สมภาษณ์:
- รบทราบวาจะได้ร บผลกระทบด้า นการบดบง
ได้ร บรมเงาจากอาคารโครงการ เพศ : ชาย อายุ : 51-60 ป
แสงแดดจากโครงการ
สถานภาพ
:
ผู
จ
้
ดการฝายอาคาร
ตอเนื่องมากกวา 2 ช่วโมง
- ผู้หวงกงวลรบทราบมาตรการของโครงการ และไมมี
วิธกี ารสำารวจ : การสมภาษณ์รายบุคคล
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด
เจ้าหน้าที่สำารวจความคิดเหน
นกวิช าการสิ่ง แวดล้อ ม บริษ ท อิีโ คซิส เตม
เอนจิเนียริ่ง คอนซลแตนท์ จำากด

21 บ้านเลขที่ 3474

- ฤดูร้อน ชวงเช้า ได้ร บรมเงาจาก ผู้ให้สมภาษณ์:
- รบทราบวาจะได้ร บผลกระทบด้า นการบดบง
อาคารโครงการ ตอเนื่องมากกวา เพศ : หญิง อายุ : ไมระบุ
แสงแดดจากโครงการ
สถานภาพ : ผู้จดการ/พนกงาน
2 ช่วโมง
- ผู้หวงกงวลรบทราบมาตรการของโครงการ และไมมี
วิธกี ารสำารวจ : การสมภาษณ์รายบุคคล
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด
เจ้าหน้าที่สำารวจความคิดเหน
นกวิช าการสิ่ง แวดล้อ ม บริษ ท อิีโ คซิส เตม
เอนจิเนียริ่ง คอนซลแตนท์ จำากด

22 อาคารชุด แอสปาย

- ฤดูร้อน ชวงบาย ได้รบรมเงาจาก ผู้ให้สมภาษณ์:
- รบทราบวาจะได้ร บผลกระทบด้า นการบดบง
อาคารโครงการ ตอเนื่องมากกวา เพศ : หญิง อายุ : 31-40 ป
แสงแดดจากโครงการ
สถานภาพ : เจ้าของบ้าน
2 ช่วโมง
- ผู้หวงกงวลรบทราบมาตรการของโครงการ และไมมี
วิธกี ารสำารวจ : การสมภาษณ์รายบุคคล
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด
เจ้าหน้าที่สำารวจความคิดเหน
นกวิช าการสิ่ง แวดล้อ ม บริษ ท อิีโ คซิส เตม
เอนจิเนียริ่ง คอนซลแตนท์ จำากด

ลาดพร้าว 111

23 บ้านเลขที่ 3079/14-16 - ฤดูร้อน ชวงบาย ได้รบรมเงาจาก ผู้ให้สมภาษณ์:
อาคารโครงการ ตอเนื่องมากกวา เพศ : ชาย อายุ : 41-50 ป
สถานภาพ : เจ้าของบ้าน
2 ช่วโมง
วิธกี ารสำารวจ : การสมภาษณ์รายบุคคล
เจ้าหน้าที่สำารวจความคิดเหน

- รบทราบวาจะได้ร บผลกระทบด้า นการบดบง
แสงแดดจากโครงการ
- ผู้หวงกงวลรบทราบมาตรการของโครงการ และไมมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด
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บทที่ 4
ที่

บ้านเลขที่

ผลกระทบที่ได้รับ

ผู้ให้ความคิดเห็น

ความคิดเห็น/มาตรการลดผลกระทบ

นกวิช าการสิ่ง แวดล้อ ม บริษ ท อิีโ คซิส เตม
เอนจิเนียริ่ง คอนซลแตนท์ จำากด
24 บ้านเลขที่ 3079/8

- ฤดูร้อน ชวงบาย ได้รบรมเงาจาก ผู้ให้สมภาษณ์:
- รบทราบวาจะได้ร บผลกระทบด้า นการบดบง
อาคารโครงการ ตอเนื่องมากกวา เพศ : หญิง อายุ : ไมระบุ
แสงแดดจากโครงการ
สถานภาพ
:
เจ้
า
ของกิ
จ
การ
2 ช่วโมง
- ผู้หวงกงวลรบทราบมาตรการของโครงการ และไมมี
วิธกี ารสำารวจ : การสมภาษณ์รายบุคคล
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด
เจ้าหน้าที่สำารวจความคิดเหน
นกวิช าการสิ่ง แวดล้อ ม บริษ ท อิีโ คซิส เตม
เอนจิเนียริ่ง คอนซลแตนท์ จำากด

25 บ้านเลขที่ 3081/13-14 - ฤดูร้อน ชวงบาย ได้รบรมเงาจาก ผู้ให้สมภาษณ์:
- รบทราบวาจะได้ร บผลกระทบด้า นการบดบง
อาคารโครงการ ตอเนื่องมากกวา เพศ : ชาย อายุ : 51-60 ป
แสงแดดจากโครงการ
สถานภาพ : ผู้จดการ/พนกงาน
2 ช่วโมง
- ผู้หวงกงวลรบทราบมาตรการของโครงการ และไมมี
วิธกี ารสำารวจ : การสมภาษณ์รายบุคคล
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด
เจ้าหน้าที่สำารวจความคิดเหน
นกวิช าการสิ่ง แวดล้อ ม บริษ ท อิีโ คซิส เตม
เอนจิเนียริ่ง คอนซลแตนท์ จำากด
26 บ้านเลขที่ 3081/12

- ฤดูร้อน ชวงบาย ได้รบรมเงาจาก ผู้ให้สมภาษณ์:
- รบทราบวาจะได้ร บผลกระทบด้า นการบดบง
เพศ
:
หญิ
ง
อายุ
:
41-50
ป
อาคารโครงการ ตอเนื่องมากกวา
แสงแดดจากโครงการ
สถานภาพ : ผู้ดูแล
2 ช่วโมง
- ผู้หวงกงวลรบทราบมาตรการของโครงการ และไมมี
วิธกี ารสำารวจ : การสมภาษณ์รายบุคคล
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด
เจ้าหน้าที่สำารวจความคิดเหน
นกวิช าการสิ่ง แวดล้อ ม บริษ ท อิีโ คซิส เตม
เอนจิเนียริ่ง คอนซลแตนท์ จำากด

27 บ้านเลขที่ 3081/5-6

- ฤดูร้อน ชวงบาย ได้รบรมเงาจาก ผู้ให้สมภาษณ์:
- รบทราบวาจะได้ร บผลกระทบด้า นการบดบง
อาคารโครงการ ตอเนื่องมากกวา เพศ : หญิง อายุ : 41-50 ป
แสงแดดจากโครงการ
สถานภาพ : ผู้จดการ/พนกงาน
2 ช่วโมง
- ผู้หวงกงวลรบทราบมาตรการของโครงการ และไมมี
วิธกี ารสำารวจ : การสมภาษณ์รายบุคคล
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแตอยางใด
เจ้าหน้าที่สำารวจความคิดเหน
นกวิช าการสิ่ง แวดล้อ ม บริษ ท อิีโ คซิส เตม
เอนจิเนียริ่ง คอนซลแตนท์ จำากด

2. อาคารที่ไมสามารถข้าไปชีแจงผลกระทบและมาตรการลดผลกระทบได้
1

บ้านเลขที่ 17
ซอยลาดพร้าว 113

- ฤดูฝน ชวงบาย ได้รบรมเงาจาก โครงการได้สำารวจความคิด เหน 2 วิธี โดยมี - มีผ ู้ร บเอกสารรบทราบถึง ผลกระทบการบดบง
อาคารโครงการ ตอเนื่องมากกวา รายละเอียดดงนี
ทิศทางลมจากอาคารโครงการ และมาตรการลด
2 ช่วโมง
ผ ล ก ร ะ ท บ แ ต ไ ม แ ส ด ง ค ว า ม ค ิด เ ห น แ ต
วิธีที่ 1 การเข้าสำารวจความคิดเห็น
บริษทที่ปรึกษาฯ ได้เข้าสำารวจความคิดเหน อยางใด
ทง 10 ครง รายละเอียดการติดตามดงนี
ครงที่ 1 วนพุธที่ 19 กุมภาพนธ์ 2563
เวลา 13.15 - 14.00 น.
ครงที่ 2 วนพฤหสบดีท่ี 20 กุมภาพนธ์ 2563
เวลา 14.00 - 15.00 น.
ครงที่ 3 วนเสาร์ท่ี 22 กุมภาพนธ์ 2563
เวลา 16.30 - 18.30 น.
ครงที่ 4 วนองคารที่ 3 มีนาคม 2563
เวลา 13.30 - 14.30 น.
ครงที่ 5 วนอาทิตย์ท่ี 15 มีนาคม 2563
เวลา 10.10 - 11.00 น.
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บทที่ 4
ที่

บ้านเลขที่

ผลกระทบที่ได้รับ

ผู้ให้ความคิดเห็น

ความคิดเห็น/มาตรการลดผลกระทบ

ครงที่ 6 วนพุธที่ 22 เมษายน 2563
เวลา 16.00 - 17.30 น.
ครงที่ 7 วนศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2563
เวลา 10.30 - 11.30 น.
ครงที่ 8 วนองคารที่ 5 มิถุนายน 2563
เวลา 14.00 - 14.30 น.
ครงที่ 9 วนพุธที่ 6 มิถนุ ายน 2563
เวลา 15.00 - 16.00 น.
ครงที่ 10 วนพฤหสบดีท่ี 18 มิถนุ ายน 2563
เวลา 10.30 - 11.30 น.
จากการสำา รวจความคิด เหนของบริษ ท
ที่ปรึกษาฯ ไมพบผู้พกอาศยภายในบ้านขณะ
ทำาการสำารวจ จึงได้ฝากรายละเอียดโครงการ
พร้อมแบบสอบถามแบบตอบกลบไว้ในตู้รบ
ไปรษณีย์
2. การสงเอกสารลงทะเบียนตอบรับ
บริษ ทที่ปรึกษาฯ ได้ส งไปรษณีย์แ บบลง
ทะเบียน เพื่อขออนุเคราะห์ในการแสดงความ
คิดเหนตอการกอสร้าง จำานวน 3 ครง มีราย
ละเอียดดงนี
ครังที่ 1 : ไมมีผู้รบเอกสาร
ครังที่ 2 : ไมมีผู้รบเอกสาร
ครังที่ 3 : มีผร้ ู บเอกสารแตไมแสดงความคิดเหน
2

บ้านเลขที่ 13
ซอยลาดพร้าว 113

- ฤดูฝน ชวงบาย ได้รบรมเงาจาก โครงการได้สำารวจความคิด เหน 2 วิธี โดยมี - จดสงเอกสารทางไปรษณีย์ 3 ครง ไมมีผู้รบเอกสาร
อาคารโครงการ ตอเนื่องมากกวา รายละเอียดดงนี
- บริษ ทที่ป รึกษาฯ ได้เข้า ไปสำา รวจความคิด เหน
2 ช่วโมง
จำา นวน 10 ครง ไมพบเจ้า ของบ้า น โดยในการ
วิธีที่ 1 การเข้าสำารวจความคิดเห็น
บริษทที่ปรึกษาฯ ได้เข้าสำารวจความคิดเหน สำารวจแตละครง เจ้าหน้าที่ได้กดกริ่งเพื่อให้ผู้ที่อยู
ภายในบ้านพกอาศยทราบ
ทง 10 ครง รายละเอียดการติดตามดงนี
- จากการสอบถามบ้านพกอาศยข้างเคียง (เลขที่ 15)
ครงที่ 1 วนพุธที่ 19 กุมภาพนธ์ 2563
พบวา อาคารเลขที่ 13 เป็น บ้า นปด ไมมีผ ู้พ ก
เวลา 13.15 - 14.00 น.
อาศยเป็นเวลานาน
ครงที่ 2 วนพฤหสบดีท่ี 20 กุมภาพนธ์ 2563
เวลา 14.00 - 15.00 น.
ครงที่ 3 วนเสาร์ท่ี 22 กุมภาพนธ์ 2563
เวลา 16.30 - 18.30 น.
ครงที่ 4 วนองคารที่ 3 มีนาคม 2563
เวลา 13.30 - 14.30 น.
ครงที่ 5 วนอาทิตย์ท่ี 15 มีนาคม 2563
เวลา 10.10 - 11.00 น.
ครงที่ 6 วนพุธที่ 22 เมษายน 2563
เวลา 16.00 - 17.30 น.
ครงที่ 7 วนศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2563
เวลา 10.30 - 11.30 น.
ครงที่ 8 วนองคารที่ 5 มิถุนายน 2563
เวลา 14.00 - 14.30 น.
ครงที่ 9 วนพุธที่ 6 มิถนุ ายน 2563
เวลา 15.00 - 16.00 น.
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บทที่ 4
ที่

บ้านเลขที่

ผลกระทบที่ได้รับ

ผู้ให้ความคิดเห็น

ความคิดเห็น/มาตรการลดผลกระทบ

ครงที่ 10 วนพฤหสบดีท่ี 18 มิถนุ ายน 2563
เวลา 10.30 - 11.30 น.
จากการสอบถามบ้า นพกอาศยข้า งเคีย ง
(เลขที่ 15) พบวา อาคารเลขที่ 13 เป็นบ้าน
ปด ไมมีผู้พกอาศยเป็นเวลานาน
2. การสงเอกสารลงทะเบียนตอบรับ
บริษ ทที่ปรึกษาฯ ได้ส งไปรษณีย์แ บบลง
ทะเบียน เพื่อขออนุเคราะห์ในการแสดงความ
คิดเหนตอการกอสร้าง จำานวน 3 ครง มีราย
ละเอียดดงนี
ครังที่ 1 : ไมมีผู้รบเอกสาร
ครังที่ 2 : ไมมีผู้รบเอกสาร
ครังที่ 3 : ไมมีผู้รบเอกสาร
3

บ้านเลขที่ 9
ซอยลาดพร้าว 113

- ฤดูฝน ชวงบาย ได้รบรมเงาจาก โครงการได้สำารวจความคิด เหน 2 วิธี โดยมี - มีผ ู้ร บเอกสารรบทราบถึง ผลกระทบการบดบง
อาคารโครงการ ตอเนื่องมากกวา รายละเอียดดงนี
ทิศทางลมจากอาคารโครงการ และมาตรการลด
2 ช่วโมง
ผ ล ก ร ะ ท บ แ ต ไ ม แ ส ด ง ค ว า ม ค ิด เ ห น แ ต
วิธีที่ 1 การเข้าสำารวจความคิดเห็น
บริษทที่ปรึกษาฯ ได้เข้าสำารวจความคิดเหน อยางใด
ทง 10 ครง รายละเอียดการติดตามดงนี
ครงที่ 1 วนพุธที่ 19 กุมภาพนธ์ 2563
เวลา 13.15 - 14.00 น.
ครงที่ 2 วนพฤหสบดีท่ี 20 กุมภาพนธ์ 2563
เวลา 14.00 - 15.00 น.
ครงที่ 3 วนเสาร์ท่ี 22 กุมภาพนธ์ 2563
เวลา 16.30 - 18.30 น.
ครงที่ 4 วนองคารที่ 3 มีนาคม 2563
เวลา 13.30 - 14.30 น.
ครงที่ 5 วนอาทิตย์ท่ี 15 มีนาคม 2563
เวลา 10.10 - 11.00 น.
ครงที่ 6 วนพุธที่ 22 เมษายน 2563
เวลา 16.00 - 17.30 น.
ครงที่ 7 วนศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2563
เวลา 10.30 - 11.30 น.
ครงที่ 8 วนองคารที่ 5 มิถุนายน 2563
เวลา 14.00 - 14.30 น.
ครงที่ 9 วนพุธที่ 6 มิถนุ ายน 2563
เวลา 15.00 - 16.00 น.
ครงที่ 10 วนพฤหสบดีท่ี 18 มิถนุ ายน 2563
เวลา 10.30 - 11.30 น.
จากการสำา รวจความคิด เหนของบริษ ท
ที่ปรึกษาฯ ไมพบผู้พกอาศยภายในบ้านขณะ
ทำาการสำารวจ จึงได้ฝากรายละเอียดโครงการ
พร้อมแบบสอบถามแบบตอบกลบไว้ในตู้รบ
ไปรษณีย์
2. การสงเอกสารลงทะเบียนตอบรับ
บริษ ทที่ปรึกษาฯ ได้ส งไปรษณีย์แ บบลง
ทะเบียน เพื่อขออนุเคราะห์ในการแสดงความ
คิดเหนตอการกอสร้าง จำานวน 3 ครง มีราย
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บทที่ 4
ที่

บ้านเลขที่

ผลกระทบที่ได้รับ

ผู้ให้ความคิดเห็น

ความคิดเห็น/มาตรการลดผลกระทบ

ละเอียดดงนี
ครังที่ 1 : ไมมีผู้รบเอกสาร
ครังที่ 2 : ไมมีผู้รบเอกสาร
ครังที่ 3 : มีผร้ ู บเอกสารแตไมแสดงความคิดเหน
4

บ้านเลขที่ 3079/17

- ฤดูร้อน ชวงบาย ได้รบรมเงาจาก โครงการได้สำารวจความคิด เหน 2 วิธี โดยมี - จดสงเอกสารทางไปรษณีย์ 3 ครง ไมมีผู้รบเอกสาร
อาคารโครงการ ตอเนื่องมากกวา รายละเอียดดงนี
- บริษ ทที่ป รึกษาฯ ได้เข้า ไปสำา รวจความคิด เหน
2 ช่วโมง
จำา นวน 10 ครง ไมพบเจ้า ของบ้า น โดยในการ
วิธีที่ 1 การเข้าสำารวจความคิดเห็น
บริษทที่ปรึกษาฯ ได้เข้าสำารวจความคิดเหน สำารวจแตละครง เจ้าหน้าที่ได้กดกริ่งเพื่อให้ผู้ที่อยู
ภายในบ้านพกอาศยทราบ
ทง 10 ครง รายละเอียดการติดตามดงนี
จากการสอบถามสถานประกอบการข้
างเคียง (เลข
ครงที่ 1 วนพุธที่ 19 กุมภาพนธ์ 2563
ที่ 1081/5-6 และเลขที่ 3079/14-16) พบวา
เวลา 10.30 - 12.00 น.
อาคารเลขที่ 3079/17 เป็น บ้า นปด ไมมีผ ู้พ ก
ครงที่ 2 วนพฤหสบดีท่ี 20 กุมภาพนธ์ 2563
อาศยเป็นเวลานาน
เวลา 11.30 - 14.00 น.
ครงที่ 3 วนเสาร์ท่ี 22 กุมภาพนธ์ 2563
เวลา 14.30 - 16.00 น.
ครงที่ 4 วนองคารที่ 3 มีนาคม 2563
เวลา 11.00 - 12.30 น.
ครงที่ 5 วนอาทิตย์ท่ี 15 มีนาคม 2563
เวลา 11.15 - 12.15 น.
ครงที่ 6 วนพุธที่ 22 เมษายน 2563
เวลา 14.45 - 15.30 น.
ครงที่ 7 วนศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2563
เวลา 16.45 - 18.00 น.
ครงที่ 8 วนองคารที่ 5 มิถุนายน 2563
เวลา 10.30 - 12.30 น.
ครงที่ 9 วนพุธที่ 6 มิถนุ ายน 2563
เวลา 11.00 - 12.00 น.
ครงที่ 10 วนพฤหสบดีท่ี 18 มิถนุ ายน 2563
เวลา 16.45 - 18.00 น.
จากการสอบถามสถานประกอบการข้างเคียง
(เลขที่ 1081/5-6 และเลขที่ 3079/14-16)
พบวา อาคารเลขที่ 3079/17 เป็น บ้า นปด
ไมมีผู้พกอาศยเป็นเวลานาน
2. การสงเอกสารลงทะเบียนตอบรับ
บริษ ทที่ปรึกษาฯ ได้ส งไปรษณีย์แ บบลง
ทะเบียน เพื่อขออนุเคราะห์ในการแสดงความ
คิดเหนตอการกอสร้าง จำานวน 3 ครง มีราย
ละเอียดดงนี
ครังที่ 1 : ไมมีผู้รบเอกสาร
ครังที่ 2 : ไมมีผู้รบเอกสาร
ครังที่ 3 : ไมมีผู้รบเอกสาร

5

บ้านเลขที่ 3079/13

- ฤดูร้อน ชวงบาย ได้รบรมเงาจาก โครงการได้สำารวจความคิด เหน 2 วิธี โดยมี - จดสงเอกสารทางไปรษณีย์ 3 ครง ไมมีผู้รบเอกสาร
อาคารโครงการ ตอเนื่องมากกวา รายละเอียดดงนี
- บริษ ทที่ป รึกษาฯ ได้เข้า ไปสำา รวจความคิด เหน
2 ช่วโมง
จำา นวน 10 ครง ไมพบเจ้า ของบ้า น โดยในการ
วิธีที่ 1 การเข้าสำารวจความคิดเห็น
บริษทที่ปรึกษาฯ ได้เข้าสำารวจความคิดเหน สำารวจแตละครง เจ้าหน้าที่ได้กดกริ่งเพื่อให้ผู้ที่อยู
ภายในบ้านพกอาศยทราบ
ทง 10 ครง รายละเอียดการติดตามดงนี
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บทที่ 4
ที่

บ้านเลขที่

ผลกระทบที่ได้รับ

ผู้ให้ความคิดเห็น

ความคิดเห็น/มาตรการลดผลกระทบ

- จากการสอบถามสถานประกอบการข้างเคียง (เลข
ครงที่ 1 วนพุธที่ 19 กุมภาพนธ์ 2563
ที่ 1081/5-6 และเลขที่ 3079/14-16) พบวา
เวลา 10.30 - 12.00 น.
อาคารเลขที่ 3079/13 เป็น บ้า นปด ไมมีผ ู้พ ก
ครงที่ 2 วนพฤหสบดีท่ี 20 กุมภาพนธ์ 2563
อาศยเป็นเวลานาน
เวลา 11.30 - 14.00 น.
ครงที่ 3 วนเสาร์ท่ี 22 กุมภาพนธ์ 2563
เวลา 14.30 - 16.00 น.
ครงที่ 4 วนองคารที่ 3 มีนาคม 2563
เวลา 11.00 - 12.30 น.
ครงที่ 5 วนอาทิตย์ท่ี 15 มีนาคม 2563
เวลา 11.15 - 12.15 น.
ครงที่ 6 วนพุธที่ 22 เมษายน 2563
เวลา 14.45 - 15.30 น.
ครงที่ 7 วนศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2563
เวลา 16.45 - 18.00 น.
ครงที่ 8 วนองคารที่ 5 มิถุนายน 2563
เวลา 10.30 - 12.30 น.
ครงที่ 9 วนพุธที่ 6 มิถนุ ายน 2563
เวลา 11.00 - 12.00 น.
ครงที่ 10 วนพฤหสบดีท่ี 18 มิถนุ ายน 2563
เวลา 16.45 - 18.00 น.
จากการสอบถามสถานประกอบการข้างเคียง
(เลขที่ 1081/5-6 และเลขที่ 3079/14-16)
พบวา อาคารเลขที่ 3079/13 เป็น บ้า นปด
ไมมีผู้พกอาศยเป็นเวลานาน
2. การสงเอกสารลงทะเบียนตอบรับ
บริษ ทที่ปรึกษาฯ ได้ส งไปรษณีย์แ บบลง
ทะเบียน เพื่อขออนุเคราะห์ในการแสดงความ
คิดเหนตอการกอสร้าง จำานวน 3 ครง มีราย
ละเอียดดงนี
ครังที่ 1 : ไมมีผู้รบเอกสาร
ครังที่ 2 : ไมมีผู้รบเอกสาร
ครังที่ 3 : ไมมีผู้รบเอกสาร
6

บ้านเลขที่ 3079/10
และ 3079/12

- ฤดูร้อน ชวงบาย ได้รบรมเงาจาก โครงการได้สำารวจความคิด เหน 2 วิธี โดยมี - จดสงเอกสารทางไปรษณีย์ 3 ครง ไมมีผู้รบเอกสาร
อาคารโครงการ ตอเนื่องมากกวา รายละเอียดดงนี
- บริษ ทที่ป รึกษาฯ ได้เข้า ไปสำา รวจความคิด เหน
2 ช่วโมง
จำา นวน 10 ครง ไมพบเจ้า ของบ้า น โดยในการ
วิธีที่ 1 การเข้าสำารวจความคิดเห็น
บริษทที่ปรึกษาฯ ได้เข้าสำารวจความคิดเหน สำารวจแตละครง เจ้าหน้าที่ได้กดกริ่งเพื่อให้ผู้ที่อยู
ภายในบ้านพกอาศยทราบ
ทง 10 ครง รายละเอียดการติดตามดงนี
จากการสอบถามสถานประกอบการข้
างเคียง (เลข
ครงที่ 1 วนพุธที่ 19 กุมภาพนธ์ 2563
ที่ 1081/5-6 และเลขที่ 3079/14-16) พบวา
เวลา 10.30 - 12.00 น.
อาคารเลขที่ 3079/10 และ 3079/12 เป็น บ้า น
ครงที่ 2 วนพฤหสบดีท่ี 20 กุมภาพนธ์ 2563
ปด ไมมีผู้พกอาศยเป็นเวลานาน
เวลา 11.30 - 14.00 น.
ครงที่ 3 วนเสาร์ท่ี 22 กุมภาพนธ์ 2563
เวลา 14.30 - 16.00 น.
ครงที่ 4 วนองคารที่ 3 มีนาคม 2563
เวลา 11.00 - 12.30 น.
ครงที่ 5 วนอาทิตย์ท่ี 15 มีนาคม 2563
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ผ 5-248

บทที่ 4
ที่

บ้านเลขที่

ผลกระทบที่ได้รับ

ผู้ให้ความคิดเห็น

ความคิดเห็น/มาตรการลดผลกระทบ

เวลา 11.15 - 12.15 น.
ครงที่ 6 วนพุธที่ 22 เมษายน 2563
เวลา 14.45 - 15.30 น.
ครงที่ 7 วนศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2563
เวลา 16.45 - 18.00 น.
ครงที่ 8 วนองคารที่ 5 มิถุนายน 2563
เวลา 10.30 - 12.30 น.
ครงที่ 9 วนพุธที่ 6 มิถนุ ายน 2563
เวลา 11.00 - 12.00 น.
ครงที่ 10 วนพฤหสบดีท่ี 18 มิถนุ ายน 2563
เวลา 16.45 - 18.00 น.
จากการสอบถามสถานประกอบการข้างเคียง
(เลขที่ 1081/5-6 และเลขที่ 3079/14-16)
พบวา อาคารเลขที่ 3079/10 และ 3079/12
เป็นบ้านปด ไมมีผู้พกอาศยเป็นเวลานาน
2. การสงเอกสารลงทะเบียนตอบรับ
บริษ ทที่ปรึกษาฯ ได้ส งไปรษณีย์แ บบลง
ทะเบียน เพื่อขออนุเคราะห์ในการแสดงความ
คิดเหนตอการกอสร้าง จำานวน 3 ครง มีราย
ละเอียดดงนี
ครังที่ 1 : ไมมีผู้รบเอกสาร
ครังที่ 2 : ไมมีผู้รบเอกสาร
ครังที่ 3 : ไมมีผู้รบเอกสาร
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บ้านเลขที่ 3079/11

- ฤดูร้อน ชวงบาย ได้รบรมเงาจาก โครงการได้สำารวจความคิด เหน 2 วิธี โดยมี - จดสงเอกสารทางไปรษณีย์ 3 ครง ไมมีผู้รบเอกสาร
อาคารโครงการ ตอเนื่องมากกวา รายละเอียดดงนี
- บริษ ทที่ป รึกษาฯ ได้เข้า ไปสำา รวจความคิด เหน
2 ช่วโมง
จำา นวน 10 ครง ไมพบเจ้า ของบ้า น โดยในการ
วิธีที่ 1 การเข้าสำารวจความคิดเห็น
บริษทที่ปรึกษาฯ ได้เข้าสำารวจความคิดเหน สำารวจแตละครง เจ้าหน้าที่ได้กดกริ่งเพื่อให้ผู้ที่อยู
ภายในบ้านพกอาศยทราบ
ทง 10 ครง รายละเอียดการติดตามดงนี
- จากการสอบถามสถานประกอบการข้างเคียง (เลข
ครงที่ 1 วนพุธที่ 19 กุมภาพนธ์ 2563
ที่ 1081/5-6 และเลขที่ 3079/14-16) พบวา
เวลา 10.30 - 12.00 น.
อาคารเลขที่ 3079/11 เป็น บ้า นปด ไมมีผ ู้พ ก
ครงที่ 2 วนพฤหสบดีท่ี 20 กุมภาพนธ์ 2563
อาศยเป็นเวลานาน
เวลา 11.30 - 14.00 น.
ครงที่ 3 วนเสาร์ท่ี 22 กุมภาพนธ์ 2563
เวลา 14.30 - 16.00 น.
ครงที่ 4 วนองคารที่ 3 มีนาคม 2563
เวลา 11.00 - 12.30 น.
ครงที่ 5 วนอาทิตย์ท่ี 15 มีนาคม 2563
เวลา 11.15 - 12.15 น.
ครงที่ 6 วนพุธที่ 22 เมษายน 2563
เวลา 14.45 - 15.30 น.
ครงที่ 7 วนศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2563
เวลา 16.45 - 18.00 น.
ครงที่ 8 วนองคารที่ 5 มิถุนายน 2563
เวลา 10.30 - 12.30 น.
ครงที่ 9 วนพุธที่ 6 มิถนุ ายน 2563
เวลา 11.00 - 12.00 น.
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บทที่ 4
ที่

บ้านเลขที่

ผลกระทบที่ได้รับ

ผู้ให้ความคิดเห็น

ความคิดเห็น/มาตรการลดผลกระทบ

ครงที่ 10 วนพฤหสบดีท่ี 18 มิถนุ ายน 2563
เวลา 16.45 - 18.00 น.
จากการสอบถามสถานประกอบการข้างเคียง
(เลขที่ 1081/5-6 และเลขที่ 3079/14-16)
พบวา อาคารเลขที่ 3079/11 เป็น บ้า นปด
ไมมีผู้พกอาศยเป็นเวลานาน
2. การสงเอกสารลงทะเบียนตอบรับ
บริษ ทที่ปรึกษาฯ ได้ส งไปรษณีย์แ บบลง
ทะเบียน เพื่อขออนุเคราะห์ในการแสดงความ
คิดเหนตอการกอสร้าง จำานวน 3 ครง มีราย
ละเอียดดงนี
ครังที่ 1 : ไมมีผู้รบเอกสาร
ครังที่ 2 : ไมมีผู้รบเอกสาร
ครังที่ 3 : ไมมีผู้รบเอกสาร
8

บ้านเลขที่ 3079/9

- ฤดูร้อน ชวงบาย ได้รบรมเงาจาก โครงการได้สำารวจความคิด เหน 2 วิธี โดยมี - จดสงเอกสารทางไปรษณีย์ 3 ครง ไมมีผู้รบเอกสาร
อาคารโครงการ ตอเนื่องมากกวา รายละเอียดดงนี
- บริษ ทที่ป รึกษาฯ ได้เข้า ไปสำา รวจความคิด เหน
2 ช่วโมง
จำา นวน 10 ครง ไมพบเจ้า ของบ้า น โดยในการ
วิธีที่ 1 การเข้าสำารวจความคิดเห็น
บริษทที่ปรึกษาฯ ได้เข้าสำารวจความคิดเหน สำารวจแตละครง เจ้าหน้าที่ได้กดกริ่งเพื่อให้ผู้ที่อยู
ภายในบ้านพกอาศยทราบ
ทง 10 ครง รายละเอียดการติดตามดงนี
- จากการสอบถามสถานประกอบการข้างเคียง (เลข
ครงที่ 1 วนพุธที่ 19 กุมภาพนธ์ 2563
ที่ 1081/5-6 และเลขที่ 3079/14-16) พบวา
เวลา 10.30 - 12.00 น.
อาคารเลขที่ 3079/9 เป็นบ้านปด ไมมีผู้พกอาศย
ครงที่ 2 วนพฤหสบดีท่ี 20 กุมภาพนธ์ 2563
เป็นเวลานาน
เวลา 11.30 - 14.00 น.
ครงที่ 3 วนเสาร์ท่ี 22 กุมภาพนธ์ 2563
เวลา 14.30 - 16.00 น.
ครงที่ 4 วนองคารที่ 3 มีนาคม 2563
เวลา 11.00 - 12.30 น.
ครงที่ 5 วนอาทิตย์ท่ี 15 มีนาคม 2563
เวลา 11.15 - 12.15 น.
ครงที่ 6 วนพุธที่ 22 เมษายน 2563
เวลา 14.45 - 15.30 น.
ครงที่ 7 วนศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2563
เวลา 16.45 - 18.00 น.
ครงที่ 8 วนองคารที่ 5 มิถุนายน 2563
เวลา 10.30 - 12.30 น.
ครงที่ 9 วนพุธที่ 6 มิถนุ ายน 2563
เวลา 11.00 - 12.00 น.
ครงที่ 10 วนพฤหสบดีท่ี 18 มิถนุ ายน 2563
เวลา 16.45 - 18.00 น.
จากการสอบถามสถานประกอบการข้างเคียง
(เลขที่ 1081/5-6 และเลขที่ 3079/14-16)
พบวา อาคารเลขที่ 3079/9 เป็นบ้านปด ไมมี
ผู้พกอาศยเป็นเวลานาน
2. การสงเอกสารลงทะเบียนตอบรับ
บริษ ทที่ปรึกษาฯ ได้ส งไปรษณีย์แ บบลง
ทะเบียน เพื่อขออนุเคราะห์ในการแสดงความ
คิดเหนตอการกอสร้าง จำานวน 3 ครง มีราย
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บทที่ 4
ที่

บ้านเลขที่

ผลกระทบที่ได้รับ

ผู้ให้ความคิดเห็น

ความคิดเห็น/มาตรการลดผลกระทบ

ละเอียดดงนี
ครังที่ 1 : ไมมีผู้รบเอกสาร
ครังที่ 2 : ไมมีผู้รบเอกสาร
ครังที่ 3 : ไมมีผู้รบเอกสาร
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บ้านเลขที่ 3081/15-16 - ฤดูร้อน ชวงบาย ได้รบรมเงาจาก โครงการได้สำารวจความคิดเหน 2 วิธี โดยมี - จดสงเอกสารทางไปรษณีย์ 3 ครง ไมมีผู้รบเอกสาร
อาคารโครงการ ตอเนื่องมากกวา รายละเอียดดงนี
- บริษ ทที่ป รึกษาฯ ได้เข้า ไปสำา รวจความคิด เหน
2 ช่วโมง
จำา นวน 10 ครง ไมพบเจ้า ของบ้า น โดยในการ
วิธีที่ 1 การเข้าสำารวจความคิดเห็น
บริษทที่ปรึกษาฯ ได้เข้าสำารวจความคิดเหน สำารวจแตละครง เจ้าหน้าที่ได้กดกริ่งเพื่อให้ผู้ที่อยู
ภายในบ้านพกอาศยทราบ
ทง 10 ครง รายละเอียดการติดตามดงนี
จากการสอบถามสถานประกอบการข้
างเคียง (เลข
ครงที่ 1 วนพุธที่ 19 กุมภาพนธ์ 2563
ที่ 1081/5-6 และเลขที่ 3079/14-16) พบวา
เวลา 10.30 - 12.00 น.
อาคารเลขที่ 3081/15-16 เป็นบ้านปด ไมมีผ ู้พก
ครงที่ 2 วนพฤหสบดีท่ี 20 กุมภาพนธ์ 2563
อาศยเป็นเวลานาน
เวลา 11.30 - 14.00 น.
ครงที่ 3 วนเสาร์ท่ี 22 กุมภาพนธ์ 2563
เวลา 14.30 - 16.00 น.
ครงที่ 4 วนองคารที่ 3 มีนาคม 2563
เวลา 11.00 - 12.30 น.
ครงที่ 5 วนอาทิตย์ท่ี 15 มีนาคม 2563
เวลา 11.15 - 12.15 น.
ครงที่ 6 วนพุธที่ 22 เมษายน 2563
เวลา 14.45 - 15.30 น.
ครงที่ 7 วนศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2563
เวลา 16.45 - 18.00 น.
ครงที่ 8 วนองคารที่ 5 มิถุนายน 2563
เวลา 10.30 - 12.30 น.
ครงที่ 9 วนพุธที่ 6 มิถนุ ายน 2563
เวลา 11.00 - 12.00 น.
ครงที่ 10 วนพฤหสบดีท่ี 18 มิถนุ ายน 2563
เวลา 16.45 - 18.00 น.
จากการสอบถามสถานประกอบการข้างเคียง
(เลขที่ 1081/5-6 และเลขที่ 3079/14-16)
พบวา อาคารเลขที่ 3081/15-16 เป็น บ้า น
ปด ไมมีผู้พกอาศยเป็นเวลานาน
2. การสงเอกสารลงทะเบียนตอบรับ
บริษ ทที่ปรึกษาฯ ได้ส งไปรษณีย์แ บบลง
ทะเบียน เพื่อขออนุเคราะห์ในการแสดงความ
คิดเหนตอการกอสร้าง จำานวน 3 ครง มีราย
ละเอียดดงนี
ครังที่ 1 : ไมมีผู้รบเอกสาร
ครังที่ 2 : ไมมีผู้รบเอกสาร
ครังที่ 3 : ไมมีผู้รบเอกสาร

10 บ้านเลขที่ 3081/10-11 - ฤดูร้อน ชวงบาย ได้รบรมเงาจาก โครงการได้สำารวจความคิด เหน 2 วิธี โดยมี - จดสงเอกสารทางไปรษณีย์ 3 ครง ไมมีผู้รบเอกสาร
อาคารโครงการ ตอเนื่องมากกวา รายละเอียดดงนี
- บริษ ทที่ป รึกษาฯ ได้เข้า ไปสำา รวจความคิด เหน
2 ช่วโมง
จำา นวน 10 ครง ไมพบเจ้า ของบ้า น โดยในการ
วิธีที่ 1 การเข้าสำารวจความคิดเห็น
บริษทที่ปรึกษาฯ ได้เข้าสำารวจความคิดเหน สำารวจแตละครง เจ้าหน้าที่ได้กดกริ่งเพื่อให้ผู้ที่อยู
ภายในบ้านพกอาศยทราบ
ทง 10 ครง รายละเอียดการติดตามดงนี
โครงการอาคารชุด ดิ ออริจิน ลาดพร้าว 111

ผ 5-251

บทที่ 4
ที่

บ้านเลขที่

ผลกระทบที่ได้รับ

ผู้ให้ความคิดเห็น

ความคิดเห็น/มาตรการลดผลกระทบ

- จากการสอบถามสถานประกอบการข้างเคียง (เลข
ครงที่ 1 วนพุธที่ 19 กุมภาพนธ์ 2563
ที่ 1081/5-6 และเลขที่ 3079/14-16) พบวา
เวลา 10.30 - 12.00 น.
อาคารเลขที่ 3081/10-11 เป็นบ้านปด ไมมีผ ู้พก
ครงที่ 2 วนพฤหสบดีท่ี 20 กุมภาพนธ์ 2563
อาศยเป็นเวลานาน
เวลา 11.30 - 14.00 น.
ครงที่ 3 วนเสาร์ท่ี 22 กุมภาพนธ์ 2563
เวลา 14.30 - 16.00 น.
ครงที่ 4 วนองคารที่ 3 มีนาคม 2563
เวลา 11.00 - 12.30 น.
ครงที่ 5 วนอาทิตย์ท่ี 15 มีนาคม 2563
เวลา 11.15 - 12.15 น.
ครงที่ 6 วนพุธที่ 22 เมษายน 2563
เวลา 14.45 - 15.30 น.
ครงที่ 7 วนศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2563
เวลา 16.45 - 18.00 น.
ครงที่ 8 วนองคารที่ 5 มิถุนายน 2563
เวลา 10.30 - 12.30 น.
ครงที่ 9 วนพุธที่ 6 มิถนุ ายน 2563
เวลา 11.00 - 12.00 น.
ครงที่ 10 วนพฤหสบดีท่ี 18 มิถนุ ายน 2563
เวลา 16.45 - 18.00 น.
จากการสอบถามสถานประกอบการข้างเคียง
(เลขที่ 1081/5-6 และเลขที่ 3079/14-16)
พบวา อาคารเลขที่ 3081/10-11 เป็น บ้า น
ปด ไมมีผู้พกอาศยเป็นเวลานาน
2. การสงเอกสารลงทะเบียนตอบรับ
บริษ ทที่ปรึกษาฯ ได้ส งไปรษณีย์แ บบลง
ทะเบียน เพื่อขออนุเคราะห์ในการแสดงความ
คิดเหนตอการกอสร้าง จำานวน 3 ครง มีราย
ละเอียดดงนี
ครังที่ 1 : ไมมีผู้รบเอกสาร
ครังที่ 2 : ไมมีผู้รบเอกสาร
ครังที่ 3 : ไมมีผู้รบเอกสาร
11 บ้านเลขที่ 3081/9

- ฤดูร้อน ชวงบาย ได้รบรมเงาจาก โครงการได้สำารวจความคิด เหน 2 วิธี โดยมี - จดสงเอกสารทางไปรษณีย์ 3 ครง ไมมีผู้รบเอกสาร
อาคารโครงการ ตอเนื่องมากกวา รายละเอียดดงนี
- บริษ ทที่ป รึกษาฯ ได้เข้า ไปสำา รวจความคิด เหน
2 ช่วโมง
จำา นวน 10 ครง ไมพบเจ้า ของบ้า น โดยในการ
วิธีที่ 1 การเข้าสำารวจความคิดเห็น
บริษทที่ปรึกษาฯ ได้เข้าสำารวจความคิดเหน สำารวจแตละครง เจ้าหน้าที่ได้กดกริ่งเพื่อให้ผู้ที่อยู
ภายในบ้านพกอาศยทราบ
ทง 10 ครง รายละเอียดการติดตามดงนี
จากการสอบถามสถานประกอบการข้
างเคียง (เลข
ครงที่ 1 วนพุธที่ 19 กุมภาพนธ์ 2563
ที่ 1081/5-6 และเลขที่ 3079/14-16) พบวา
เวลา 10.30 - 12.00 น.
อาคารเลขที่ 3081/9 เป็นบ้านปด ไมมีผู้พกอาศย
ครงที่ 2 วนพฤหสบดีท่ี 20 กุมภาพนธ์ 2563
เป็นเวลานาน
เวลา 11.30 - 14.00 น.
ครงที่ 3 วนเสาร์ท่ี 22 กุมภาพนธ์ 2563
เวลา 14.30 - 16.00 น.
ครงที่ 4 วนองคารที่ 3 มีนาคม 2563
เวลา 11.00 - 12.30 น.
ครงที่ 5 วนอาทิตย์ท่ี 15 มีนาคม 2563
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เวลา 11.15 - 12.15 น.
ครงที่ 6 วนพุธที่ 22 เมษายน 2563
เวลา 14.45 - 15.30 น.
ครงที่ 7 วนศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2563
เวลา 16.45 - 18.00 น.
ครงที่ 8 วนองคารที่ 5 มิถุนายน 2563
เวลา 10.30 - 12.30 น.
ครงที่ 9 วนพุธที่ 6 มิถนุ ายน 2563
เวลา 11.00 - 12.00 น.
ครงที่ 10 วนพฤหสบดีท่ี 18 มิถนุ ายน 2563
เวลา 16.45 - 18.00 น.
จากการสอบถามสถานประกอบการข้างเคียง
(เลขที่ 1081/5-6 และเลขที่ 3079/14-16)
พบวา อาคารเลขที่ 3081/9 เป็นบ้านปด ไมมี
ผู้พกอาศยเป็นเวลานาน
2. การสงเอกสารลงทะเบียนตอบรับ
บริษ ทที่ปรึกษาฯ ได้ส งไปรษณีย์แ บบลง
ทะเบียน เพื่อขออนุเคราะห์ในการแสดงความ
คิดเหนตอการกอสร้าง จำานวน 3 ครง มีราย
ละเอียดดงนี
ครังที่ 1 : ไมมีผู้รบเอกสาร
ครังที่ 2 : ไมมีผู้รบเอกสาร
ครังที่ 3 : ไมมีผู้รบเอกสาร
12 บ้านเลขที่ 3081/8

- ฤดูร้อน ชวงบาย ได้รบรมเงาจาก โครงการได้สำารวจความคิด เหน 2 วิธี โดยมี - จดสงเอกสารทางไปรษณีย์ 3 ครง ไมมีผู้รบเอกสาร
อาคารโครงการ ตอเนื่องมากกวา รายละเอียดดงนี
- บริษ ทที่ป รึกษาฯ ได้เข้า ไปสำา รวจความคิด เหน
2 ช่วโมง
จำา นวน 10 ครง ไมพบเจ้า ของบ้า น โดยในการ
วิธีที่ 1 การเข้าสำารวจความคิดเห็น
บริษทที่ปรึกษาฯ ได้เข้าสำารวจความคิดเหน สำารวจแตละครง เจ้าหน้าที่ได้กดกริ่งเพื่อให้ผู้ที่อยู
ภายในบ้านพกอาศยทราบ
ทง 10 ครง รายละเอียดการติดตามดงนี
- จากการสอบถามสถานประกอบการข้างเคียง (เลข
ครงที่ 1 วนพุธที่ 19 กุมภาพนธ์ 2563
ที่ 1081/5-6 และเลขที่ 3079/14-16) พบวา
เวลา 10.30 - 12.00 น.
อาคารเลขที่ 3081/8 เป็นบ้านปด ไมมีผู้พกอาศย
ครงที่ 2 วนพฤหสบดีท่ี 20 กุมภาพนธ์ 2563
เป็นเวลานาน
เวลา 11.30 - 14.00 น.
ครงที่ 3 วนเสาร์ท่ี 22 กุมภาพนธ์ 2563
เวลา 14.30 - 16.00 น.
ครงที่ 4 วนองคารที่ 3 มีนาคม 2563
เวลา 11.00 - 12.30 น.
ครงที่ 5 วนอาทิตย์ท่ี 15 มีนาคม 2563
เวลา 11.15 - 12.15 น.
ครงที่ 6 วนพุธที่ 22 เมษายน 2563
เวลา 14.45 - 15.30 น.
ครงที่ 7 วนศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2563
เวลา 16.45 - 18.00 น.
ครงที่ 8 วนองคารที่ 5 มิถุนายน 2563
เวลา 10.30 - 12.30 น.
ครงที่ 9 วนพุธที่ 6 มิถนุ ายน 2563
เวลา 11.00 - 12.00 น.
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ครงที่ 10 วนพฤหสบดีท่ี 18 มิถนุ ายน 2563
เวลา 16.45 - 18.00 น.
จากการสอบถามสถานประกอบการข้างเคียง
(เลขที่ 1081/5-6 และเลขที่ 3079/14-16)
พบวา อาคารเลขที่ 3081/8 เป็นบ้านปด ไมมี
ผู้พกอาศยเป็นเวลานาน
2. การสงเอกสารลงทะเบียนตอบรับ
บริษ ทที่ปรึกษาฯ ได้ส งไปรษณีย์แ บบลง
ทะเบียน เพื่อขออนุเคราะห์ในการแสดงความ
คิดเหนตอการกอสร้าง จำานวน 3 ครง มีราย
ละเอียดดงนี
ครังที่ 1 : ไมมีผู้รบเอกสาร
ครังที่ 2 : ไมมีผู้รบเอกสาร
ครังที่ 3 : ไมมีผู้รบเอกสาร
13 บ้านเลขที่ 3081/7

- ฤดูร้อน ชวงบาย ได้รบรมเงาจาก โครงการได้สำารวจความคิด เหน 2 วิธี โดยมี - จดสงเอกสารทางไปรษณีย์ 3 ครง ไมมีผู้รบเอกสาร
อาคารโครงการ ตอเนื่องมากกวา รายละเอียดดงนี
- บริษ ทที่ป รึกษาฯ ได้เข้า ไปสำา รวจความคิด เหน
2 ช่วโมง
จำา นวน 10 ครง ไมพบเจ้า ของบ้า น โดยในการ
วิธีที่ 1 การเข้าสำารวจความคิดเห็น
บริษทที่ปรึกษาฯ ได้เข้าสำารวจความคิดเหน สำารวจแตละครง เจ้าหน้าที่ได้กดกริ่งเพื่อให้ผู้ที่อยู
ภายในบ้านพกอาศยทราบ
ทง 10 ครง รายละเอียดการติดตามดงนี
- จากการสอบถามสถานประกอบการข้างเคียง (เลข
ครงที่ 1 วนพุธที่ 19 กุมภาพนธ์ 2563
ที่ 1081/5-6 และเลขที่ 3079/14-16) พบวา
เวลา 10.30 - 12.00 น.
อาคารเลขที่ 3081/7 เป็นบ้านปด ไมมีผู้พกอาศย
ครงที่ 2 วนพฤหสบดีท่ี 20 กุมภาพนธ์ 2563
เป็นเวลานาน
เวลา 11.30 - 14.00 น.
ครงที่ 3 วนเสาร์ท่ี 22 กุมภาพนธ์ 2563
เวลา 14.30 - 16.00 น.
ครงที่ 4 วนองคารที่ 3 มีนาคม 2563
เวลา 11.00 - 12.30 น.
ครงที่ 5 วนอาทิตย์ท่ี 15 มีนาคม 2563
เวลา 11.15 - 12.15 น.
ครงที่ 6 วนพุธที่ 22 เมษายน 2563
เวลา 14.45 - 15.30 น.
ครงที่ 7 วนศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2563
เวลา 16.45 - 18.00 น.
ครงที่ 8 วนองคารที่ 5 มิถุนายน 2563
เวลา 10.30 - 12.30 น.
ครงที่ 9 วนพุธที่ 6 มิถนุ ายน 2563
เวลา 11.00 - 12.00 น.
ครงที่ 10 วนพฤหสบดีท่ี 18 มิถนุ ายน 2563
เวลา 16.45 - 18.00 น.
จากการสอบถามสถานประกอบการข้างเคียง
(เลขที่ 1081/5-6 และเลขที่ 3079/14-16)
พบวา อาคารเลขที่ 3081/7 เป็นบ้านปด ไมมี
ผู้พกอาศยเป็นเวลานาน
2. การสงเอกสารลงทะเบียนตอบรับ
บริษ ทที่ปรึกษาฯ ได้ส งไปรษณีย์แ บบลง
ทะเบียน เพื่อขออนุเคราะห์ในการแสดงความ
คิดเหนตอการกอสร้าง จำานวน 3 ครง มีราย
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ละเอียดดงนี
ครังที่ 1 : ไมมีผู้รบเอกสาร
ครังที่ 2 : ไมมีผู้รบเอกสาร
ครังที่ 3 : ไมมีผู้รบเอกสาร
สรุป - อาคารที่แสดงความคิดเหนด้านการบดบงแสงแดด และเหนวามาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพียงพอ จำานวน 27 แหง
- อาคารที่รบทราบวาจะได้รบการบดบงแสงแดด แตไมมีการแสดงความคิดเหนด้านการบดบงแสงแดด และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำานวน 13 แหง
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